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This brochure is produced within the project “Young With a Voice”, 
implemented by the Associa�on for Development of Children and Youth - 
Open Club from Serbia in partnership with BKTF from Albania, Associa�on 
“Naša djeca” Zenica from Bosnia and Herzegovina, KOMF from Kosovo* and 
NGO Children First from Montenegro. Project is financed by the European 
Union, through the Civil Society Facility program (Opera�ng Grants to IPA CSO 
Associa�ons - Support to regional thema�c associa�ons).
This brochure is offering consolidated overview of recommenda�ons 
regarding the state of child rights in Albania, Bosnia and Herzegovina, 
Montenegro, Kosovo and Serbia. Recommenda�ons are developed as 
contribu�on for the European Union's progress report by: 1) BKTF (Bashke per 
Kujdesin Teresor Te Femijeve / United for Child Care and Protec�on) for 
Albania; 2) Network of NGOs for children in Bosnia and Herzegovina “Stronger 
voice for children” / Mreža nevladinih organizacija za djecu Bosne i 
Hercegovine “Snažniji glas za djecu” for Bosnia and Herzegovina; 3) NVO 
Djeca Prije Svega / NGO Children First for Montenegro; 4) KOMF (Koalicioni i 
OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve në Kosovë / Coali�on of NGOs for Child 
Protec�on in Kosovo) for Kosovo and 5) MODS (Mreža organizacija za decu 
Srbije / Network of Organiza�ons for Children of Serbia) for Serbia. 
Recommenda�ons in this brochure are provided fully, in both local and English 
language. 

______________________________________________________________
* Hereina�er referred to as UNSC Resolu�on 1244 - Administrated Kosovo. 

This document has been produced with the financial assistance of 
the European Union. The contents of this document are the sole 
responsibility of the Open Club and can under no circumstances be 
regarded as reflec�ng the posi�on of the European Union.
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SHQIPËRI

Nevoja për ndryshime kushtetuese

Neni 54 i Kushtetutes së Republikës së Shqipërisë, veçanërisht paragrafi 
3, në mënyrë të gabuar e konsideron fëmijën si një aktor që ka nevojë 
për mbrojtje të vecantë dhe jo si një subjekt ligjor, bartës i të drejtave. 
Ndryshimet e fundit kushtetuese të ndërmarra janë përtej reformës në 
drejtësi; për shembull ndryshimi i nenit 12 të kushtetutës, apo 
anëtarësimi i ardhshëm i Shqipërisë në Bashkimin Europian. Prandaj, 
duhet të avokohet pranë Qeverisë dhe Parlamen�t Shqiptar, me qëllim 
që ndryshimet e mundshme të mëtejshme kushtetuese të përfshijnë të 
drejtat e fëmijëve, mbështetur në standartet ndërkombëtare.  

Ligji i ri për të drejtat e fëmijëve. 

Ligji i ri për të drejtat dhe mbrojtjen e fëmijëve përbën një hap të 
rëndësishëm në legjislacionin shqiptar. Megjithatë, është e nevojshme 
të sigurohen disa ndryshimë teknike dhe thjeshtëzim i �j. Ligji nuk 
shoqërohet me vlerësimin e nevojave financiare dhe si rezultat 
përmirësimet priten të mbeten të papërfillshme në fushën e mbrojtjes 
së të drejtave të fëmijëve. Dra�-ligji shton vetëm 6 njerëz në Agjensinë 
Shtetërore për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve, ndërkohë që në 
njësitë administra�ve vendore mungon buxhe� për të plotësuar 
kriteret e vendosura në këtë dra�-ligj; një specialist për 3000 banore. 

Familjet kujdestare

Një fokus i lartë duhet t'i kushtohet familjeve kujdestare. Është ë 
rëndësishme të zhvillohen teknikat e monitorimit që zbatojnë qeveritë 
vendore në procesin e iden�fikimit dhe vlerësimit të familjeve 
kujdestare. Për më tepër, duhet të zhvillohen prak�ka të unifikuara 
ndërmjet qeverive vendore dhe aktorëve te tjerë, sta�s�ka të sakta dhe 
një numër në rritje i të miturve të vendosur në familjet kujdestare. Për 
këtë qëllim, nevojitet një rishikim i Kodit të Familjes lidhur me familjet 
kujdestare. 
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Kuadri ligjor i drejtesisë për të mitur

Ekziston një nevojë e qarte në Shqipëri për të pasur një kuadër ligjor të 
drejtësisë për të mitur që do të siguronte një drejtësi rehabilituese, do 
të vendoste një limit në kohën që fëmijët kalojnë në paraburgim, 
mundësi për të pasur mbështetje ligjore dhe psikologjike përgjatë 
procesit, rritje të kërkesave ligjore ndaj gjyqtarëve, prokurorëve dhe 
profesionistëve të tjerë për të përmirësuar njohuritë e tyre mbi të 
drejtat e fëmijëve dhe standartet e drejtësisë. Për më tepër, nevojitet të 
përmirësohen shërbimet për fëmijët, në veçan� kur ata ndërveprojnë 
me sistemin e drejtësisë si; asistencë ligjore dhe psikologjike, 
ndërmjetësim vik�më – shkelës i ligjit, programe prindërore për 
prindërit e fëmijëve në konflikt me ligjin dhe prindërit abusive si dhe 
mundësi për integrim ekonomiko-social. 

Roli i psikologut dhe punonjësit social 

Shihet e nevojshme të rregullohet përkufizimi i rolit të psikologut dhe 
punonjësit social në proceset ligjore që përfshjijne fëmijët, si dhe 
standartet e shërbimeve të tyre, përgjegjësia disiplinore, mekanizmat 
kontrolluese të këtyre shërbimeve, mundësia e ofrimit të këtyre 
shërbimeve falas etj. Lista e psikologëve të akredituar për të qënë pjesë 
e rasteve të gjykimit të fëmijëve, duhet të sigurojë cilësi dhe 
transaparence. 
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ALBANIA

Cons�tu�on amendments needed

Ar�cle 54 of the Republic of Albania Cons�tu�on, in par�cular 
paragraph 3, wrongly consider the child not as a legal subject and a 
rights bearer, but as an actor that need special protec�on. Furthermore, 
the educa�on of the child, care, help, etc., as they are men�oned in the 
ar�cle 59 of the Cons�tu�on, must not be considered anymore as a 
social objec�ve, not directly required to be fulfilled in the court system. 
Current cons�tu�onal amendments were, at some point; beyond the 
jus�ce reform; for example, change of ar�cle 12 of cons�tu�on, or 
future membership of Albania in European Union. Therefore, advocacy 
and external pressure to the Albanian Government and Albanian 
Parliament must be exercised that in case of future amendments in 
Albanian cons�tu�on the rights of the child, according to the best 
interna�onal standards, to be included in the text of the Cons�tu�on. 

New Law on the Rights of the Child 

The new law on the rights and protec�on of the child cons�tutes a step 
forward in the Albanian legisla�on rela�ng the rights of the child. 
Certain technical amendments and more simplicity of the law are 
needed.  The law is not accompanied by the financial resources and, as 
result very small improvements in the rights and protec�on of the 
children are expected in the upcoming years. The dra� law added only 6 
people in the Central Agency, meanwhile at all the local government 
units there is no allocated budget to meet the criteria defined in the 
dra� law: one specialist for 3000 inhabitants. 

Foster families 

A greater focus on foster families is urgent in Albania. Regular 
monitoring of how local governments apply in prac�ce the process of 
iden�fying and assessing foster families must be developed. A unified 
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prac�ce among local governments and other actors and accurate 
sta�s�cs, periodic foster children and the number of juveniles placed in 
the family must be developed. For this purpose a review of the Family 
Code as regards the regula�on of custody to the foster families is urgent.

Juvenile jus�ce legal framework

There is a clear need  in Albania to develop a juvenile jus�ce legal 
framework that would provide for diversion and restora�ve jus�ce, put 
a limit to the �me children spend in pre-trial deten�on, provide for legal 
and psychological support during the process, legal requirement for 
judges, prosecutors and other professionals to improve their 
knowledge of children's rights and juvenile jus�ce standards with a view 
to improve the supply of jus�ce to them. There is an urgent need to 
improve services for children, in par�cular as they interact with the 
jus�ce system, such as legal and psychological assistance, vic�m-
offender media�on, paren�ng programs for parents of juveniles in 
conflict with the law as well as abusive parents, economic and social 
integra�on opportuni�es.

Psychologists and social workers' role 

The defini�on of the roles of psychologists and social workers in legal 
proceedings involving children should be regulated, as well as the 
standards of their service in cases involving children, their disciplinary 
responsibility, the control mechanism of this service, the possibility of 
providing such services for free, etc. List of accredited psychologists 
involved in cases of trials of children, should be established to ensure 
the quality and transparency of their service.
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BOSNA I HERCEGOVINA 

Državni akcioni plan za djecu 

Akcioni plana za djecu Bosne i Hercegovine 2015–2018. usvojen je na 9. 
sjednici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine održanoj 2. juna 2015. 
godine. Ovaj Akcioni plan naglašava značaj mul�disciplinarnog pristupa 
u procesu ostvarivanja prava djeteta i djelovanja u smjeru najboljeg 
interesa djeteta.  Ministarstvo za ljudska prava Bosne i Hercegovine 
osiguralo je financijske resurse za rad Vijeća za djecu Bosne i 
Hercegovine u 2016. godini. Među�m još uvijek nisu osigurani dovoljni 
ljudski i tehnički resursi za efikasnije provođenje Akcionog plana za djecu 
Bosne i Hercegovine. Neophodno je osigura� finansijske i tehničke 
resurse za implementaciju državnog akcionog plana za djecu, kao i 
sistem koordinacije na svim nivoima vlas� (naročito nižim nivoima) kako 
bi se osiguralo efikasno provođenje.  

Djeca sa teškoćama 

Bosna i Hercegovina još uvijek nema odgovarajuće mehanizme za 
implementaciju prava i zaš�tu djece sa teškoćama u razvoju. Poli�ke, 
prakse i finansijska sredstva još uvijek nisu usklađena sa obavezama 
preuze�m iz Konvencije o pravima djeteta. Bosna i Hercegovina mora 
osigura� mehanizme za zaš�tu prava djece sa teškoćama, uskladi� 
poli�ke i prakse kako bi se osigurao minimum socijalne zaš�te i ostvarili 
uslovi za adekvatnu podršku djeci i porodici. Neophodno je osigura� 
uslove za implementaciju inkluzivne prakse, kako bi djeca sa teškoćama 
ostvarila svoja prava i imala jednak tretman u društvu. 

Sredstva za realizaciju prava djeteta 

U Bosni i Hercegovini se ne izdvajaju adekvatna sredstva za realizaciju 
prava djeteta i za poboljšanje njihovog položaja. Procjenjuje se da više 
od 25 % djece živi u siromaštvu. Ova djeca nemaju pristup uslugama i 
isključena su iz društva. Neophodno je osigura� budžetska sredstva za 
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djecu, kao preduslov za efikasno i efek�vno osiguranje društvene zaš�te 
i inkluzije djece. Preporučuje se da Bosna i Hercegovina dalje radi na 
usvajanju, a onda i na provedbi programskog budže�ranja, kao osnove 
za jasnu raspodjelu sredstava prema stvarnim potrebama i priorite�ma. 

Nasilje nad djecom

U Bosni i Hercegovini je i dalje veoma prisutan problem nasilja nad i 
među djecom, te je u vezi sa ovom pojavom potrebno intenzivira� sve 
napore i mobilisa� sve potrebne resurse. Bosna i Hercegovina 
zabranjuje nasilje nad djecom u kući i u školi, a radi se i na dopunama 
postojecih zakona kojim bi bila uredjena zabrana svih vidova tjelesnog 
kažnjavanja. Među�m, zakon otvoreno ne zabranjuje nasilje nad 
djecom u drugim okruženjima skrbi, poput hraniteljske skrbi, rodbinske 
skrbi i ustanovama za dječiju skrb što je neophodno regulisa�. Potrebno 
je osigura� materijalne i ljudske resurse kako bi se razvili eduka�vno-
preven�vni programi koji bi u�cali na smanjenje pojavnos� nasilja nad i 
među djecom. 

Bosna i Hercegovina također ne finansira mehanizme prijavljivanja koji 
su prilagođeni djeci, poput državne ili en�tetske službe telefonske 
pomoći (hotline). Pristup mjes�ma prijavljivanja mora pra�� povećano 
znanje i razumijevanje dječijih prava, načina sigurnog prijavljivanja i 
vrsta nasilja. Nakon što se slučajevi nasilja iden�ficiraju i prijave, država 
ima dužnost da osigura brigu o žrtvama i da spriječi buduće slučajeve 
nasilja. Ins�tucije i organizacije koje pružaju pomoć žrtvama, kako javne 
tako i privatne, trebaju bi� licencirane prema regula�vama na način da 
zadovoljavaju standarde finansijske i standarde kvaliteta. Licenciranje bi 
trebalo bi� uređeno tako da zah�jeva obnovu u redovnim intervalima 
da bi se osigurala njihova kvaliteta i učinkovitost. Jednom kad se 
uspostave procedure licenciranja i usklade finansijski i standardi 
kvaliteta, naredni koraci bi zah�jevli primjereno praćenje i procjenu svih 
ak�vnos� i usluga koje iden�ficiraju, prijavljuju, upućuju i rehabili�raju 
djecu koja žive u, ili dožive iskustvo nasilja. Država još uvijek nije 
uspostavila specijalizirane ustanove / centre za podršku i rehabilitaciju 
djece koja su žrtve seksualnog nasilja. Na kraju, Bosna i Hercegovina kao 
potpisnica Evropske konvencije pro�v nasilja nad djecom dužna je 
sačini� evidenciju nasilnika.  
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BOSNIA AND HERZEGOVINA

Na�onal Ac�on plan for children 

Ac�on plan for children of Bosnia and Herzegovina 2015 – 2018 was 
adopted on 9th session of Council of Ministers held on the 2nd of June 
2015. This Ac�on plan emphasizes the importance of mul�disciplinary 
approach in the process of achieving of child rights and ac�ng in the best 
interest of the child. Ministry for human rights of Bosnia and 
Herzegovina has ensured financial resources for the work of Council for 
children in 2016. But s�ll, they have not ensured enough human and 
technical resources for more efficient implementa�on of Ac�on plan for 
children in Bosnia and Herzegovina. It is necessary to ensure financial 
and technical resources for implementa�on of Na�onal ac�on plan for 
children, as well as coordina�on system on all levels of government 
/especially on lower levels of government/ in order of efficient 
implementa�on.  

Children with disabili�es 

Bosnia and Herzegovina s�ll does not have appropriate mechanisms for 
implementa�on of rights and protec�on of children with disabili�es. 
Poli�cs, prac�ces and financial funds are s�ll not harmonized with the 
commitments from the Conven�on on the rights of the child. Bosnia 
and Herzegovina has to ensure mechanisms for the protec�on of rights 
of children with disabili�es, to harmonize poli�cs and prac�ce in order 
to ensure the minimum of social protec�on and achieve condi�ons for 
adequate support for children and their families. It is necessary to 
ensure condi�ons for the implementa�on of inclusive prac�ce, so the 
children with disabili�es can achieve their rights and have equal 
treatment in society.  

Funds for the realiza�on of the child rights

Bosnia and Herzegovina has not allocated adequate funds for 
realiza�on of child rights and improvement of child rights state in the 
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country. The es�ma�on is that around 25 % of children live in poverty in 
Bosnia and Herzegovina. Those children do not have equal access to the 
services and they are isolated from the society.  It is necessary to ensure 
budget funds for children, as a precondi�on for efficient social 
protec�on and inclusion. It is recommended that Bosnia and 
Herzegovina have to work on adop�on and later on implementa�on of 
program budge�ng, as the baseline for clear alloca�on of funds 
according to the real needs of the children.  

Violence against children 

Problem of the violence against children and among the children is s�ll 
very present in Bosnia and Herzegovina, therfore it is necessary to 
intensify the efforts and mobilize all resources in order to resolve this 
problem. Bosnia and Herzegovina forbids the violence against children, 
both at home and in school and the state is s�ll working on amendments 
to the exis�ng law to regulate the prohibi�on of all forms of corporal 
punishment. But s�ll, law does not openly forbid violence against the 
children in other environments such as foster care, kinship care and 
childcare facili�es. It is necessary to ensure material and human 
resources in order to develop educa�onal and preven�on programs 
which would affect decreasing the violence against and among the 
children. 
Bosnia and Herzegovina does not fund child friendly mechanisms for 
repor�ng the cases of violence, such as state or en�ty telephone line 
(hotline) for help in those cases. Loca�ons for repor�ng of cases of 
violence have to be supported by adequate knowledge and 
understanding of child rights and about ways of recogni�on, repor�ng 
and types of violence against children. A�er the cases of violence are 
iden�fied and reported, state has the obliga�on to ensure care for 
vic�ms and to prevent the violence in the future. Ins�tu�ons and 
organiza�ons which provide help to the vic�ms need to be licensed 
according to the regula�ons in that way to sa�sfy quality standards. 
Licensing should be renewed periodically in order to ensure quality and 
effec�veness. Once when the procedures of licensing are established 
and quality standards are harmonized, further steps would demand 
monitoring and es�ma�on of all ac�vi�es and services for iden�fing, 
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repor�ng and rehabilita�n children vic�ms of violence. State s�ll did not 
established specialized services / centers for support and rehabilita�on 
of children who are vic�ms of sexual violence.  Therefore, state is 
obliged to develop and maintain na�onal record base (database) of 
sexual offenders.  
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CRNA GORA

Zakonodavstvo

Zakon o potvrđivanju III Opcionog protokola o komunikacijskim 
procedurama je usvojen 2013. godine čime je djeci iz Crne Gore data 
mogućnost za pristup pravdi na međunarodnom nivou, tj. pred 
Komitetom za prava djeteta, kroz novousvojeni žalbeni postupak. 
Takođe, donešen je niz novih zakona i strateških dokumenata u cilju 
zaš�te prava djeteta.  Usvojene su izmjene i dopune Porodičnog zakona 
i Krivičnog zakonika, koji, pored ostalog, daju pravnu definiciju djeteta. 

Ono što je i sada prepoznato kao problem je neadekvatna primjena 
zakona, te je stoga neophodno sprovođenje kon�nuiranog monitoringa 
neposredne primjene zakonodavnih rješenja.

Takođe, jedan od predloga bi se odnosio na razmatranje mogućnos� 
donošenja posebnog Zakona o djeci koji bi sadržao opšteprihvaćenu 
definiciju pojma djeteta, opšte principe i garancije zaš�te prava djeteta.

Prava djeteta

Ministarstvo rada i socijalnog staranja je 2013. godine donijelo akt o 
osnivanju Savjeta za prava djeteta (SDP), a njegova nadležnost je 
proširena na sve oblas� definisane UN Konvencijom o pravima djeteta. 
Osnovni zadatak Savjeta za prava djeteta je da pra� implementaciju 
Nacionalnog plana akcije za djecu. Forma je ispoštovana, dok je 
suš�nska uloga Savjeta zanemarena. Posljedni sastanak SDP je bio u 
oktobru 2015. godine. 

Unaprijeđena je saradnja među sektorima, ali je potrebno daljnje 
unapređivanje koordinacije u praćenju i sprovođenju usvojenih poli�ka. 
Koordinacija između ministarstava i konsultacije sa civilnim društvom su 
obavezni i podržani su odlukom Vlade, ali u praksi to još uvijek nije 
redovna pojava.
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Nacionalni plan akcije za djecu

Vlada Crne Gore je usvojila Nacionalni plan akcije za djecu (2013–2017.) 
(NPAD), čime se nastoji da se i na sistematski način pristupi rješavanju 
pitanja društvenog položaja djece, kao i da se ispune međunarodne 
obaveze koje prois�ču iz ra�fikacije UN Konvencije o pravima djeteta, sa 
pratećim protokolima, kao i drugih potpisanih i ra�fikovanih 
međunarodnih dokumenata.

Jedan od problema u implementaciji NPAD je taj što za planirane ciljeve i 
ak�vnos� nije jasno planiran finansijski okvir, te se u tom smilsu i daje 
preporuka Vladi da se planiraju sredstva isključivo za tu namjenu.

Treba preduze� mjere u cilju povećanja efikasnost Savjeta za prava 
djeteta koji treba da preuzme ulogu koordinacije i upravljanja javnim 
poli�kama, i shodno tome, razvije mehanizam za mobilizaciju svih 
socijalnih partnera u realizaciji strateških ciljeva usvojenog Nacionalnog 
plana akcije za djecu.

Pravo djeteta na zaš�tu od tjelesnog kažnjavanja

U cilju zaš�te djecje od tjelesnog kažnjavanja, Vlada je usvojila Zakon o 
izmjenama i dopunama Porodičnog zakona kojim su zabranjeni svi 
vidovi tjelesnog kažnjavanja djece.

Ono što je nužno uradi� u smislu obezbjeđenja preduslova za 
implementaciju pomenutog Zakona je:

- dosljedna primjena norma�vnog okvira u praksi i monitoring njene 
primjene;
- promocija i sprovođenje izričite zabrane tjelesnog kažnjavanja djece u 
svim okruženjima, uključujući porodicu;
- sprovođenje preven�vnih ak�vnos� sa posebnim naglaskom na 
nega�vnom u�caju fizičkog kažnjavanja na djecu (uz ak�vnu 
par�cipaciju djece i medija), potrebi prevencije nasilja u porodici, 
potrebi prevencije vršnjačkog nasilja;
- pružanje podrške porodici da uspostavi dobre partnerske i roditeljske 
odnose i brigu o djeci, kao i pomoć roditeljima da promijene obrasce 
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nasilnog ponašanja;
- kon�nuirana edukacija profesionalaca koji rade sa djecom u različi�m 
ustanovama o problemima nasilja u porodici i potrebi zaš�te 
djece–žrtava nasilja;
- informisanje djece o njihovom pravu na zaš�tu od svih vidova tjelesnog 
kažnjavanja.

Djeca sa posebnim potrebama

U Crnoj Gori je nedovoljno razvijen spektar servisa koji nude usluge 
zdravstvene i socijalne zaš�te, obrazovanja, pristupačnos� i 
zbrinjavanja djece sa smetnjama u razvoju. Značajan broj djece nalazi se 
van sistema usluga koje bi obezbijedile njihov ostanak u porodici i punu 
par�cipaciju u društvo. Porodice su formalno uključene u donošenju 
odluka o izboru servisa, ali oni prak�čno nemaju mogućnost izbora jer 
ne postoji više alterna�va, tako da su prinuđeni da koriste samo ono što 
im se nudi. 

U Crnoj Gori i dalje nijesu razvijene usluge usmjerene na finansijsku 
podršku porodici. Ovo se naročito odnosi na porodice koje imaju dijete 
sa smetnjama u razvoju. Kako bi se obezbijedila bolja finansijska 
podrška porodicama djece sa smetnjama u razvoju, potrebno je 
napravi� realne baze podataka na lokalnom nivou koje bi sadržale sve 
podatke o porodičnoj situaciji svakog djeteta

Od velike važnos� za kvalitetnu zaš�tu djece sa smetnjama u razvoju je 
podržavajući sistem socijalne zaš�te. Neophodno je osnaži� roditelje i 
ostale članove porodica kroz servise savjetovališta za djecu i porodicu.

U Crnoj Gori je evidentan nedostatak stručnih kadrova koji bi mogli 
adekvatno da odgovore na potrebe djece sa smetnjama u razvoju. Crna 
Gora nema studijski program na kome bi se školovao neophodan kadar 
(logopedi, rehabilitatori i dr.).

Najslabija karika u sistemu je rana intervencija u ranom razvoju. 
Najčešće se dešava da se eviden�ra razvojna smetnja tek prilikom upisa 
u školu, što je prilično kasno.
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Ekonomska eksploatacija uključujući rad djece

U Crnoj Gori postoje slučajevi djece koja su izložena eksplataciji, a ne 
postoje adekvatni centri koji mogu da prime djecu ugroženu 
eksploatacijom od prosjačenja na višednevni smještaj. Boravak i rad 
djece na ulici još uvijek se ne tre�ra kao dio trgovine ljudima i oblik 
zanemarivanja djece, ni� se u praksi pri ocjeni i kvalifikovanju krivičnih 
djela u obzir uzimaju svi elemen� definicije trgovine ljudima. 

Ins�tucije sistema ne preduzimaju dovoljne mjere i radnje da suzbiju i 
smanje posljedice dječjeg prosjačenja.

U  Crnoj Gori ne postoje razvijeni programi podrške kako romskoj djeci, 
tako i njihovim roditeljima, kako bi se tradicionalis�čko shvatanje da je 
prosjačenje dobar način doprinosa porodičnom budžetu, zamijenio 
konceptom obaveznog obrazovanja koji bi doprinio promjeni 
neprihvatljivog ponašanja, kakvo je i prosjačenje. 
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MONTENEGRO

Legisla�on

Law on Ra�fica�on of the third Op�onal Protocol on communica�on 
procedures was adopted in 2013 which for children from Montenegro 
given the opportunity to access to jus�ce at the interna�onal level, i.e. 
in front of the Commi�ee on the Rights of Child, through the newly 
adopted appeal procedure. Also, a series of new laws and strategic 
documents were adopted in order to protect the rights of the child. The 
amendments to the Family Law and the Criminal Law Book, which, inter 
alia, provide a legal defini�on of the child, are also adopted.

The s�ll recognized problem is the inadequate implementa�on of laws, 
and it is therefore necessary to implement con�nuous monitoring of 
the direct applica�on of legisla�ve solu�ons.

Also, one of the proposals to be referred to the considera�on is the 
possibility of adop�on a special law on children which would contain 
the generally accepted defini�on of the child, general principles and 
guarantees for protec�on of the children rights.

Rights of the child

Ministry of Labour and Social Welfare in 2013 adopted an act on 
establishment of the Council for the Rights of the Child (SDP), and its 
authority is extended to all areas defined in the UN Conven�on on the 
Rights of the Child. The main task of the Council for the Rights of the 
Child is to monitor the implementa�on of the Na�onal Plan of Ac�on for 
Children. The form was respected, but the essen�al role of the Council 
has been ignored. The last mee�ng of the SDP was held in October 2015.

The coopera�on between sectors is improved, but further 
improvement of coordina�on in the monitoring and implementa�on of 
adopted policies is needed. Co-ordina�on between Ministries and 
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consulta�ons with civil society are mandatory and supported by the 
Government's decision, but this is not a regular occurrence in the 
prac�ce.

Na�onal Plan of Ac�on for Children

The Government of Montenegro adopted a Na�onal Plan of Ac�on for 
Children (2013-2017), which tends to be a systema�c way to approach 
resolving the issues of the social status of children, and to fulfill the 
interna�onal obliga�ons arising from the ra�fica�on of the UN 
Conven�on on the Rights of the Child, and its protocols, and other 
signed and ra�fied interna�onal documents.

One of the problems in the implementa�on of Na�onal Plan of Ac�on 
for Children is that the financial framework is not clearly defined for the 
planned goals and ac�vi�es, and in this sense, the recommenda�ons for 
the Government is to plan resources exclusively for that purpose.

Measures should be taken in order to increase the efficiency of the 
Council for the Rights of the Child which is to assume the role of co-
ordina�on and management of public policies, and consequently 
develop a mechanism for the mobiliza�on of all social partners in the 
implementa�on of the strategic objec�ves adopted in the Na�onal Plan 
of Ac�on for Children.

The right of the child to protec�on from physical 
punishment

In order to protect children from physical punishment, the Government 
adopted the Law on Amendments to the Family Law, which prohibits all 
forms of physical punishment of children.

This is what is necessary to do in terms of providing support for the 
implementa�on of the said Act:

- Consistent applica�on of the norma�ve framework in prac�ce and 
monitoring its implementa�on;
- Promo�on and implementa�on of an explicit ban on physical 
punishment of children in all se�ngs, including the family;
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- Implementa�on of preven�ve ac�vi�es with special emphasis on the 
nega�ve impact of physical punishment to children (with the ac�ve 
par�cipa�on of children and the media), the need for preven�on of 
domes�c violence, the need for preven�on of bullying;
- Providing support to the family to establish a good partnership and 
parental rela�onships and child care, as well as helping parents to 
change their pa�erns of violent behavior;
- Con�nuing educa�on of professionals who work with children in 
various ins�tu�ons about the problems of domes�c violence and the 
need to protect children vic�ms of violence;
- Informing children about their right to protec�on from all forms of 
physical punishment.

Children with disabili�es

In Montenegro, the range of services that offer health and social care, 
educa�on, accessibility and care for children with disabili�es is under-
developed A significant number of children is being outside the system 
of services that would ensure their stay in the family and full 
par�cipa�on in society. Families are formally included in decisions on 
choice of the service, but they prac�cally do not have a choice because 
there is no more alterna�ves, they are forced to use only the offered.

The services focused on financial support for families are s�ll not 
developed in Montenegro. This is especially for families who have a 
child with disabili�es. In order to provide be�er financial support to 
families of children with disabili�es, it is necessary to make a real 
database at the local level, which would include all the informa�on 
about the family situa�on of each child.

Suppor�ng social protec�on system is of great importance to the 
quality care of children with disabili�es. It is necessary to empower 
parents and other family members through counseling services for 
children and families. 

There is an evident lack of professional staff that could adequately 
respond to the needs of children with disabili�es in Montenegro. 
Montenegro does not have a study program for educa�on of necessary 
staff (speech therapists, rehabilitators, etc.).
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The weakest link in the system is early interven�on in early 
development. Most o�en it happens that developmental problems are 
registered only during the enrollment in the school, which is quite late.

Economic exploita�on, including child labor

In Montenegro, there are cases of children who are exposed to 
exploita�on, but there are no adequate centers that can accommodate 
children suffering exploita�on of begging on the mul�-day bases. Stay 
and work of children in the street are s�ll not treated as a part of 
trafficking and forms of neglect, nor in the prac�ce, in evalua�on and 
qualifica�on of the crimes, are not taking into account all elements of 
the defini�on of human trafficking.

System ins�tu�ons do not take sufficient measures and ac�ons to 
prevent and reduce the effects of child begging.

In Montenegro, there are no developed programs of support to Roma 
children and their parents, to replace tradi�onalist understanding that 
begging is a good way of contribu�on to the family budget by the 
concept of compulsory educa�on which would contribute to change of 
unacceptable behavior, like begging.
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KOSOVË

Për të drejtat e fëmijës

Projektligji për Mbrojtjen e Fëmijëve është miratuar nga Qeveria në 
vi�n 2016 me buxhet shumë të ulët. KOMF, UNICEF, Zyra e Bashkimit 
E v r o p i a n  n ë  K o s o v ë  d h e  A v o k a �  i  P o p u l l i t  d ë r g u a n 
sugjerime/rekomandime për Komisionin Parlamentar për të Drejtat e 
Njeriut, Barazi Gjinore, Persona të Zhdukur dhe Pe�cione në lidhje me 
këtë projektligj, me fokus krijimin e një gran� specifik për shërbimet 
sociale. Qeveria dhe komunat duhet të parashikojnë dhe alokojnë 
buxhe�n e nevojshëm për zba�min e Projektligjit për Mbrojtjen e 
Fëmijëve, pas mira�mit të �j, me qëllim që të ketë një ndikim në 
mbrojtjen e fëmijëve. Një financim i qëndrueshëm i shërbimeve sociale 
duhet të sigurohet nëpërmjet krijimit të gran�t specifik për shërbimet 
sociale; që do të kishte ndikim të drejtpërdrejtë në zba�min e 
Projektligjit për Mbrojtjen e Fëmijëve pas mira�mit të �j. Për shkak se 
sistemi i shërbimeve të Kosovës dhe menaxhimi i rasteve janë shumë të 
përcaktuara, pamja�ueshmëria e burimeve dhe e buxhe�t është bërë 
pengesa kryesore për mbrojtjen e fëmijëve. ¹

OJQ-të që punojnë në fushën e të drejtave të fëmijëve duhet të 
mbështeten nga qeveria dhe donatorë të ndryshëm në ndër�min e 
kapaciteteve të tyre organiza�ve dhe promovimin e të drejtave të 
fëmijëve në komunitet.

Llogaridhënjia për marrjen e vendimeve në mbrojtjen e fëmijëve 
mbetet e kufizuar. Rekomandohet krijimi i vazhdueshëm i mekanizmave 
të pavarur monitorues dhe inspektues për të shqyrtuar cilësinë e ofrimit 
të shërbimeve sociale për fëmijët dhe për të administruar licencimin. 
Inspek�mi duhet të shqyrtojë si shërbimet private ashtu edhe ato të 
sektorit public. ²
Mungojnë mjetet transparente dhe të qasshme për të angazhuar në 

 ¹Indeksi i Mbrojtjes së Fëmijëve 2016, KOMF
 ²Indeksi i Mbrojtjes së Fëmijëve 2016, KOMF
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mënyrë efek�ve pikëpamjet e qytetarëve dhe sidomos të fëmijëve në 
procesin e buxhe�mit, rritjen e transparencës dhe mbledhjen e fondeve 
për shpërndarjen e programeve të fëmijëve. Niveli i transparencës 
mund të matet përmes shkallës në të cilën fëmijët dhe aktorët relevantë 
konsultohen kur bëhen alokimet buxhetore. Sidoqo�ë, në përgjithësi 
mendimi i fëmijëve rrallëherë është marrë në konsideratë pasi nuk ka 
mekanizma efek�vë dhe të qëndrueshëm për ta inkorporuar atë përtej 
disku�meve.³

Hulum�mi dhe grumbullimi i të dhënave duhet të priorizohen për të 
përcaktuar mbizotërimin e çështjeve të ndryshme në Kosovë. Këto të 
dhëna duhet të përfshijnë numrin e fëmijëve me a�ësi të kufizuara, 
fëmijët e angazhuar në punë të rrezikshme, fëmijët që janë vik�ma të 
dhunës dhe fëmijët që abuzojnë me droga etj. Këto të dhëna duhet të 
ndahen sipas moshës, gjinisë, llojit të a�ëisë së kufizuar dhe 
komunave.⁴

Puna e fëmijëve vazhdon të jetë shqetësuese, 10.7 përqind e fëmijëve 
në Kosovë janë të përfshirë në punë ndërsa 6.8 përqind e fëmijëve 
punojnë në kushte të rrezikshme (burimi: Agjencia e Sta�s�kave të 
Kosovës).

Fëmijët e përfshirë në punë të rrezikshme janë plotësisht të dukshëm, 
por sistemi nuk u ofron shërbime dhe mbrojtje. Ekzistojnë kapacitete të 
kufizuara për të iden�fikuar dhe raportuar rastet e punës së fëmijëve. 
Qendrat për Punë Sociale janë të kufizuara në staf dhe burime, duke i 
bërë ato të paa�a për të iden�fikuar rastet e fëmijëve të përfshirë në 
punë të rrezikshme. Inspektora� i Punës nuk është i shtrirë në të gjitha 
komunat dhe është i kufizuar në staf dhe kohë. Vetë-rapor�mi dhe 
rapor�mi i bashkëmoshatarëve është gjithashtu i kufizuar. Komitetet 
Lokale për Parandalimin dhe Eliminimin e Punës së Fëmijëve duhet të 
përcaktojnë mekanizmat përkatës për iden�fikimin dhe rapor�min me 
qëllim rritjen e iden�fikimit. Nuk ka shërbime specifike për të adresuar 
fëmijët që punojnë në rrugë. Shërbime të �lla duhet të përfshijnë 
shërbime të rehabili�mit dhe riintegrimit (duke siguruar mbështetje 

 ³Analiza e buxhe�t për fëmijët në komunat e Prish�nës dhe Pejës 2015, Save the Children
⁴ Indeksi i Mbrojtjes së Fëmijëve 2016, KOMF
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sociale, eduka�ve dhe psikologjike për fëmijët dhe prindërit) dhe ekipet 
mobile me qasje proak�ve ndaj fëmijëve në rrugë. Rekomandohet që 
Kosova të përcaktojë shërbime të reja bazuar në vendndodhjen dhe 
prevalencën e nevojave. Komunat duhet të funksionalizojnë një sistem 
gjithëpërfshirës të mbrojtjes së fëmijëve për të adresuar nevojat 
urgjente për ndihmë, për të adresuar shkeljet dhe për të ofruar mbrojtje 
për secilin rast të përfshirë në punë të rrezikshme. Kosova nuk mban një 
bazë të dhënash për fëmijët që janë vik�ma të punës. Në vazhdimësi, 
rekomandohet që Kosova të krijojë mekanizma të vazhdueshëm për 
grumbullimin e të dhënave dhe hulum�me në mënyrë që të gjenerojë 
informata më të forta mbi prevalencën e punës së fëmijëve.⁵

Fëmijët vik�ma të dhunës fizike dhe psikologjike - 61.4 përqind e 
fëmijëve deri në moshën 14 vjeç deklaruan se ishin vik�ma të dhunës 
fizike dhe psikologjike në familjet e tyre (burimi: Agjencia e Sta�s�kave 
të Kosovës). Kosova duhet të investojë në programe parandaluese për 
prindërit, profesionistët dhe fëmijët në disiplinën pozi�ve të fëmijëve. 
Veprimet e Kosovës për të parandaluar të gjitha format e dhunës ndaj 
fëmijëve janë më të dukshme në legjislacionin e saj, në poli�kat dhe 
protokolet e koordinimit. Derisa kapacite� i Kosovës është i kufizuar, 
puna e saj për të ndërtuar shërbime të duhura për parandalimin e 
dhunës është e ulët, llogaridhënia ndaj përfituesve, familjeve dhe 
aktorëve të tjerë është e ulët. Ekziston një mospërputhje e gjerë 
ndërmjet legjislacionit dhe kapacite�t të saj.

Kosova ka bërë të detyrueshme për të gjithë zyrtarët dhe profesionistët 
me detyrën për t'u kujdesur për fëmijët - në sektorët e shëndetësisë, 
arsimit dhe drejtësisë - të raportojnë akuzat për dhunë në Qendra për 
Punë Sociale ose tek autoritetet e Policisë. Pavarësisht nga kjo 
përpjekje, referimet nga këto ins�tucione mbeten të ulëta, veçanërisht 
në rastet e dhunës në shkolla. Rekomandohet që Kosova të fillojë me 
trajnime dhe fushata vetëdijësimi për t'i përkujtuar zyrtarëve dhe 
profesionistëve detyrën e tyre për të raportuar situata të dhunës së 
ushtruar ndaj fëmijëve. Për vetë-rapor�min e fëmijëve ekziston nevoja 
për t'i siguruar fëmijët me vende më të arritshme për vetë-rapor�m. 
Rekomandohet krijimi i linjës telefonike falas për fëmijët. Linja e re 

 ⁵Indeksi i Mbrojtjes së Fëmijëve 2016, KOMF
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duhet të ketë personel profesionistë që janë në gjendje të mbështesin, 
këshillojnë dhe t'i shërbejnë kë�j grupi të prekshëm, dhe duhet të 
promovohet përmes fushatave ndërgjegjësuese të drejtuara 
posaçërisht drejt fëmijëve. ⁶ 

Strehimoret që ofrojnë shërbime strehimi dhe rehabili�mi për fëmijët 
që janë vik�ma të dhunës dhe trafikimit të cilat janë pjesë e sektorit 
joqeveritar (të kontraktuar nga Ministria e Punës dhe Mirëqenies 
Sociale) po përballen me pasiguri ekzistenciale dhe mungesë të 
qëndrueshmërisë financiare që rrezikon sigurimin e shërbimeve të �lla. 
Kosova nuk sponsorizon plotësisht rehabili�min dhe shërbimet e 
riintegrimit për fëmijët vik�ma të dhunës dhe abuzimit dhe kështu 
mbështetet në ndihmën e huaj për të kapërcyer hendekun. Gjatë vi�t 
2017 strehimorja e vetme në Kosovë për fëmijët vik�ma të abuzimit dhe 
neglizhimit u mbyll për një muaj (shkurt), për shkak të mungesës së 
fondeve.

Strehimi familjar për fëmijët pa përkujdesje prindërore nuk është i 
shtrirë në të gjitha komunat dhe nuk i plotëson kërkesat për mbrojtjen e 
fëmijëve pa kujdes prindëror. Numri i përgjithshëm i familjeve 
strehuese është 43. Strehimi familjar duhet të shtrihet në të gjitha 
komunat për të plotësuar nevojat e fëmijëve pa kujdes prindëror. Nuk ka 
kategorizim të pagesave për strehimin familjar bazuar në nevojat e 
fëmijëve. Ekziston nevoja për të bërë një reformë për skemën e 
strehimit familjar për të kategorizuar shumat e pagesave për familjet 
strehuese bazuar në moshën, kategoritë dhe nevojat e fëmijëve.

Të miturit në Qendrën Korrektuese – Vësh�rësitë kryesore të vërejtura 
gjatë vi�t 2016 në qendrën korrektuese për të miturit ishin: Prak�ka e 
vendosjes së masave mbi masa në kundërsh�m me legjislacionin në 
fuqi; Përdorimi i dhunës si mjet i disiplinës nga ana e personelit 
korrektues në QKL, që është shkelje flagrante e të drejtave të të miturve 
dhe sanksionohet me kodin penal në fuqi. Të miturit me masa eduka�ve 
u mbajtën në një ins�tucion të mbyllur, që është shkelje e të drejtave 
themelore të të miturve dhe në kundërsh�m me Kodin e Drejtësisë për 
të Mitur; Shumë vësh�rësi në ecurinë e sistemit arsimor; Mungesa e 

 ⁶Indeksi i Mbrojtjes së Fëmijëve 2016, KOMF
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edukatorëve dhe programeve arsimore; Vendosja e të miturve femra në 
të njëjtën njësi me femrat e rritura, e cila jo vetëm që nuk ndikon në 
rehabili�min e të miturve, por gjithashtu mund të çojë në regres dhe 
përkeqësim të gjendjes së tyre që nga vendosja në të njëjtën njësi me të 
rriturat femra është tërësisht jashtë konteks�t zhvillimor fizik dhe 
psikologjik të të miturave; Mungesa e stafit të mja�ueshëm profesional 
që do të punonte me të miturit.⁷ 

Duke marrë parasysh rrethanat në të cilat zbatohen masat eduka�ve në 
qendrën korrektuese, qendra korrektuese nuk i plotëson parakushtet 
për të arritur qëllimin për të cilin është themeluar, respek�visht 
rehabili�min dhe riintegrimin e të miturve me masa dhe dënime, për 
më tepër ajo shkel të drejtat themelore të të miturve. Duke marrë 
parasysh se qendra e re korrektuese është pranë funksionalizimit të saj, 
një numër i defekteve të sistemit aktual mund të eliminohen.

Për integrimin e personave me a�ësi të kufizuara

Fëmijët me a�ësi të kufizuar në Kosovë jetojnë në kushte të vësh�ra dhe 
nuk i gëzojnë të drejtat e tyre për arsim, shëndetësi dhe mirëqenie 
sociale. Kosova duhet të hartojë sta�s�ka të sakta për fëmijët me a�ësi 
të kufizuara, në mënyrë që të ketë programe konkrete për planifikim 
dhe ndërhyrje. Shërbimet shëndetësore cilësore dhe pajisjet ndihmëse 
duhet të ofrohen për fëmijët me a�ësi të kufizuara. Në fushën e 
mbrojtjes sociale Ligji Nr. 03 / L-022 për Mbështetje Materiale për 
Familjet me Fëmijë me A�ësi të Kufizuar të Përhershme nuk garanton 
mbrojtje gjithëpërfshirëse. Kjo skemë konsiderohet diskriminuese për 
fëmijët me a�ësi të kufizuara, pasi njeh të drejtën për kompensim 
material vetëm për fëmijët që kanë a�ësi të kufizuara të përhershme 
dhe përjashton fëmijët e tjerë me a�ësi të kufizuara të pjesshme. 
Përveç kësaj, mbështetja mujore financiare prej 100 euro e parashikuar 
nga ky ligj rezulton të jetë e pamja�ueshme. Ky ligj duhet të ndryshohet 
dhe duhet të ofrojë mbrojtje gjithëpërfshirëse, përfshirë për fëmijët me 
a�ësi të kufizuara të pjesshme.⁸
Informacionet janë të kufizuara për prindërit e fëmijëve me a�ësi të 

⁷Raport monitorues mbi ekzeku�min e masave dhe dënimeve për të miturit në Qendrën 
Korrektuese 2016, KOMF
 ⁸A arrijnë paratë e taksapaguesve te fëmijët në nevojë? Analizë e shkurtër buxhetore për poli�kat 
e mbrojtjes sociale për fëmijët në Kosovë 2015, KOMF
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kufizuara. Edukimi i fëmijëve me a�ësi të kufizuara ende varet kryesisht 
nga mundësitë, a�ësitë dhe njohuritë e prindërve, të cilët përballen me 
sfida dhe kufizime të shumta në sistem. Prindërit nuk kanë 
informacione dhe udhëzime specifike për atë që mund të bëjnë për të 
siguruar potencialin e plotë të zhvillimit të fëmijës së tyre. Mbështetja 
dhe ndihma për prindërit dhe grupet e cenueshme dhe të 
margjinalizuara mbetet e dobët, e fragmentuar dhe kryesisht e kufizuar 
në inicia�vat e shoqërisë civile. Pa shërbime lokale adekuate dhe të 
përshtatshme, shumë familje ndihen të paa�a për të mbështetur 
zhvillimin psiko-social të fëmijëve të tyre, rehabili�min fizik në shtëpi 
dhe përfshirjen në shkolla dhe në komunitet.

Shoqëria civile dhe donatorët ndërkombëtarë janë partnerë në ofrimin 
e qendrave të kujdesit ditor në disa komuna. Themelimi i qendrave të 
kujdesit ditor është një nevojë themelore për traj�min, rehabili�min 
dhe riintegrimin e fëmijëve me a�ësi të kufizuara. Një pjesë e financimit 
të nevojshëm për të mbështetur këto shërbime vjen nga buxhe� 
nacional dhe komunal. Tre qendrat e kujdesit ditor për fëmijët me a�ësi 
të kufizuara janë mbyllur në vi�n 2016 në tri komuna të Kosovës për 
shkak të mungesës së fondeve. Rekomandohet që këto shërbime të 
shtrihen në komunat që nuk i kanë ato dhe se kontributet e financimit 
publik të rriten aty ku shërbimet aktualisht janë duke vepruar. 
Transpor� është sfidë për familjet dhe fëmijët me a�ësi të kufizuara, 
duke bërë udhë�met për shërbimin e rehabili�mit të vësh�ra, nëse jo të 
pamundura. Në mënyrë që fëmijët me a�ësi të kufizuara të gëzojnë një 
jetë të plotë dhe të denjë, është e domosdoshme qasja në specialistë si 
psikiatër të fëmijëve, psikologë, terapistë të të folurit, terapistë fizikë 
dhe terapistë të lojës. Komunat, sipas manda�t të tyre ligjor, duhet të 
zhvillojnë shërbime sociale të bazuara në komunitet për fëmijët me 
a�ësi të kufizuara.⁹

Sipas ligjit, shkollat janë vende gjithpërfshirëse të arsimit, por mësuesit 
nuk kanë ende trajnimet dhe burimet e duhura për të përfshirë 
vazhdimisht fëmijët me a�ësi të kufizuara. Rekomandohet që numri i 
specialistëve të trajnuar dhe të kualifikuar brenda arsimit të rritet me 
qëllim të integrimit efek�v të fëmijëve me a�ësi të kufizuara në sistemin 

⁹Indeksi për Mbrojtjen e Fëmijëve 2016, KOMF
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arsimor. Ekziston tashmë një program Master mbi Edukimin 
Gjithëpërfshirës brenda Universite�t, Fakulte�t të Edukimit. Duhet të 
bëhen më shumë trajnime për të familjarizuar stafin mësimdhënës mbi 
rëndësinë e përdorimit të metodologjive të arsimit gjithëpërfshirës në 
har�min dhe dhënien e mësimeve.

Sistemi për iden�fikimin e fëmijëve me a�ësi të kufizuara dhe nevojat e 
tyre individuale për arsim është i pazhvilluar dhe ekziston një numër i 
madh i fëmijëve me a�ësi të kufizuara dhe nevoja të veçanta që nuk janë 
iden�fikuar para se të ndjekin shkollën fillore, pasi që iden�fikohen 
vetëm rastet me a�ësi të kufizuara të rënda (që nga vi� 2009 vetëm 
3000 raste).

Iden�fikimi i hershëm i a�ësive të kufizuara është një nga shtyllat 
kryesore për të siguruar përfshirjen e fëmijëve me a�ësi të kufizuara në 
shoqëri. Iden�fikimi i hershëm i a�ësive të kufizuara në të mësuar mund 
të hapë rrugën për fëmijët që të marrin mbështetjen e nevojshme për të 
marrë pjesë plotësisht në shoqëri dhe të fuqizohen për të arritur 
potencialin e tyre. Aktualisht në Prish�në, iden�fikimi i a�ësisë së 
kufizuar ndodh pas lindjes (vetëm për ata që kanë lindur në spitalin e 
kryeqyte�t të Prish�nës / repar�n e neonatologjisë), nga pediatrit ose 
nëpërmjet programeve të vaksinimit. Numri i fëmijëve me a�ësi të 
kufizuara të paiden�fikuara, sidomos në zonat rurale, është shumë i 
lartë. Njohja e shenjave të paralajmërimit të hershëm që i vënë fëmijët 
në rrezik për të mësuar a�ësitë e kufizuara dhe të kuptuarit e pikave 
normale zhvillimore është kri�ke për diagnozën e hershme dhe 
ndërhyrjen - ekziston një nevojë e qartë për një mekanizëm/shërbim të 
unifikuar për të ofruar diagnozë dhe ndërhyrje të hershme në Kosovë.

Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë përmes një Udhëzimi 
Administra�v ka themeluar Ekipet e Vlerësimit në nivel komunal, të 
përbërë nga profesionistë nga fushat e arsimit, shëndetësisë dhe 
mirëqenies sociale, me rolin e ngjashëm të iden�fikimit dhe vlerësimit 
të hershëm të fëmijëve me a�ësi të kufizuara që regjistrohen në 
arsimim formal. Megjithatë, Ekipet e Vlerësimit nuk janë ak�ve në të 
gjitha komunat dhe profesionistët e përfshirë në këto ekipe duhet të 
ndërtojnë kapacitetet e tyre profesionale për vlerësimin e duhur të 
fëmijëve me a�ësi të kufizuara.
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Fuqizimi i 28 Ekipeve të Vlerësimit në Komuna për iden�fikimin e 
nevojave pedagogjike të fëmijëve me a�ësi të kufizuara është 
vendimtare për pjesëmarrjen e hershme në sistemin e rregullt arsimor. 
Mjetet për të vlerësuar CWD janë shumë të nevojshme.

Barrierat fizike për përfshirje janë gjithashtu të rëndësishme. Ka 
ins�tucione publike, duke përfshirë shkollat, gjykatat dhe QPS-të që nuk 
kanë ashensorët e nevojshëm, shkallët lëvizëse dhe pajisjet ndihmëse 
që do të lehtësonin qasjen e të gjithë fëmijëve me a�ësi të kufizuara.

Për mbrojtjen sociale

Ndarja e buxhe�t për shërbimet sociale ende nuk është implementuar. 
Në mungesë të një mekanizmi të qëndrueshëm për financimin e 
shërbimeve sociale, çështja është bërë një problem kri�k ekzistencial 
për funksionimin e Qendrave për Punë Sociale dhe për më tepër, 
rrezikon ofrimin e shërbimeve sociale universale të garantuara me 
legjislacionin në fuqi dhe standardet minimale të shërbimeve sociale. 
Për të siguruar një financim të qëndrueshëm dhe të drejtë të 
shërbimeve sociale në Kosovë konsiderohet se zgjidhja më e mirë është 
përmes ndryshimit të Ligjit Nr. 03 / L-049 për Financat e Pushte�t Lokal 
dhe krijimin e një gran� specifik për shërbimet sociale.

Skema e Asistencës Sociale është rritur për 25% në vi�n 2015. 
Megjithatë, skema e asistencës sociale në Kosovë nuk është e 
përshtatur mirë për të kontribuar në zbutjen e varfërisë në përgjithësi 
dhe në zbutjen e varfërisë së fëmijëve në veçan�. Shuma mujore 
mesatare prej € 75 është shumë e vogël për të siguruar kushtet 
themelore të jetesës si ushqimin dhe veshjëmbathjen për një familje. 
Kriteri (i) në Kategorinë ii, Neni 4, që përcakton që një familje duhet të 
ketë së paku një fëmijë nën moshën 5 vjeçare, është diskriminues dhe 
absolu�sht i papranueshëm nga të gjithë aktorët e përfshirë në skemë 
dhe nga përfituesit gjithashtu. Sipas kë�j kriteri, familjet e varfëra që 
nuk kanë fëmijë nën moshën 5 vjeç janë vendosur në një pozitë të 
pafavorshme dhe ky kriter përjashton familjet që kanë marrë ndihmë 
sociale, atëherë kur fëmija të mbush pesë vite, pikërisht në kohën kur 
fëmija duhet të shkojë në shkollë dhe rrjedhimisht, familja e varfër do të 
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ketë më shumë shpenzime. Rekomandohet që të vazhdohet rritja e 
buxhe�t për Skemën e Asistencës Sociale, duke rritur kështu përfi�min 
mujor të ndihmës sociale për të siguruar mirëqenie dhe për të 
përmbushur nevojat ushqimore dhe njëkohësisht për të shfuqizuar 
Kriterin (i) në Kategorinë ii, Neni 4, i cili përcakton që familja duhet të 
ketë të paktën një fëmijë nën moshën 5 vjeçare.

Për poli�kën e shënde�t publik

Ligji për sigurime shëndetësore duhet të zbatohet dhe duhet të krijohet 
fondi i sigurimeve shëndetësore.
Në 2016, kishte mungesë të barnave, anestezistëve, infuzioneve dhe 
materialeve të tjera në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës - QKUK, 
sidomos mungesë të barnave në njësinë e Pediatrisë, Pediatrisë 
Intenzive dhe Hematologjisë, ku mungesa e terapisë së nevojshme për 
fëmijët mund të sjellë pasoja katastrofike edhe fatale për fëmijët dhe 
shënde�n e tyre. Ministria e Shëndetësisë duhet të ndërmarrë veprime 
për një furnizim afatgjatë dhe të qëndrueshëm të ilaçeve, aneste�këve, 
infuzioneve dhe materialeve të tjera shpenzuese në QKUK, për të 
garantuar që barnat nga lista esenciale nuk do të mungojnë kurrë.

Ministria e Shëndetësisë duhet të krijojë një fond të qëndrueshëm dhe 
të rrisë buxhe�n për traj�m jashtë vendit për fëmijët që vuajnë nga 
leukemia deri sa të aplikohet Fondi i Sigurimeve Shëndetësore dhe të 
zhvillohen kapacitete vendore për traj�min e leukemisë. Marrëveshjet 
ins�tucionale të Qendrave të Shënde�t Parësor nuk mbështesin ofrimin 
e shërbimeve për pacientë. Ofrimi i shërbimeve shëndetësore në 
Kosovë duket se i jep përparësi nevojave të profesionistëve më shumë 
se nevojave të përfituesve.

Pacientët nuk janë gjithmonë të qartë për të drejtat e tyre për të marrë 
shërbime të veçanta në një vend të caktuar dhe pacientët duket se nuk 
kanë njohuri për të vlerësuar cilësinë dhe besimin për të shprehur 
pakënaqësinë. Shumë individë që kërkojnë kujdes shëndetësor, 
sidomos për disa sëmundje serioze, e marrin atë jashtë Kosovës.
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Shërbimet e ofruara në nivelin e Qendrave të Shënde�t Parësor nuk 
janë të fokusuara në përmbushjen e nevojave të grupeve të cenueshme 
dhe ka eksperiencë të kufizuar në atë se si të nxitet përfshirja sociale si 
dhe sigurimi i qasjes në shërbimet bazë për grupet e varfëra dhe të 
cenueshme. Qasja është e kufizuar nga barrierat financiare, por 
gjithashtu duhet të adresohen edhe barriera të tjera të rëndësishme siç 
janë percep�met në lidhje me cilësinë e kujdesit dhe mungesën e 
besimit në stafin e sektorit të shëndetësisë, shkathtësitë e ulëta 
shëndetësore, qëndrimet e dobëta të stafit dhe diskriminimin. Pak 
shërbime ofrohen për ata që nuk janë në gjendje të marrin pjesë në 
ins�tucionet shëndetësore.

Një nga ankesat e hetuara ex-officio nga Avoka� i Popullit në fushën e 
shënde�t është çështja e verbërimit të një numri të fëmijëve të lindur 
parakohe në Klinikën e Neonatologjisë, për shkak të mosrespek�mit të 
protokolleve mjekësore mbi traj�min e tyre, bazuar në një ar�kull të 
Gazetës ditore "Zëri". Duke marrë parasysh seriozite�n dhe rëndësinë e 
kësaj çështjeje, gjegjësisht informacionin që mbështet dyshimin e 
arsyeshëm se verbimi i fëmijëve mund të ketë qenë si pasojë e 
mosveprimit të ins�tucioneve shëndetësore kompetente, tani po 
bëhen he�me në zyrën përkatëse të prokurorisë në lidhje me këtë 
çështje.

Në edukim

Përkundër një të kuptuari të përgjithshëm dhe vlerësimit të rëndësisë 
së zhvillimit në fëmijërinë e hershme nga ana e ins�tucioneve, 
shërbimet publike komunale që synojnë fëmijërinë e hershme janë 
mja� të kufizuara dhe shumë shpesh të orientuara në sektore.

Si pasojë e mungesës së shërbimeve publike për fëmijërinë e hershme, 
Kosova vazhdon të ketë përqindjen më të ulët të përfshirjes në Evropë 
dhe cilësia e ofruar në disa ins�tucione parashkollore publike ka një 
qasje mjekësore dhe kujdes që kufizon seriozisht ofrimin e një shërbimi 
holis�k dhe një rrjetëzim koherent ndërmjet ins�tucioneve që synojnë 
fëmijërinë e hershme. Përveç kësaj, ministritë kompetente ndajnë 
burime financiare shumë të kufizuara për të zhvilluar dhe rritur 
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shërbimet dhe nuk ka koordinim ndërmjet tyre. Për më tepër, nuk ka 
kritere të qarta në procedurat e alokimit të buxhe�t që lejojnë një 
përdorim transparent të burimeve për parashkollor në nivel qendror 
deri në nivelin lokal. Meqenëse Kosovës ende përballetme vësh�rësi në 
përfshirjen e moshës 0-5 vjeçare në sistemin parashkollor dhe fëmijëve 
(RAE dhe të varfër), modele të tjera alterna�ve të �lla në nivel 
komunite� duhet të forcohen për të mbështetur prindërit që të rrisin 
fëmijët e tyre.

MASHT dhe komunat duhet të krijojnë kushte infrastrukturore aty ku 
nuk ka infrastrukturë, për të krijuar mundësi për përfshirjen e të gjithë 
fëmijëve në arsimin parashkollor dhe parafillor. Legjislacioni në fushën e 
arsimit parashkollor, duke përfshirë dokumentet strategjike siç janë 
Korniza e Kurrikulës, Kurrikula Bërthamë, Standardet e Zhvillimit dhe të 
Mësuarit në fëmijërinë e hershme 0-6 vjet etj., duhet të mbështeten 
financiarisht dhe me burime njerëzore për një zba�m efek�v.

Duhet të rishikohet formula e financimit (gran� specifik për arsim), 
sidomos pjesa për arsimin e fëmijëve me a�ësi të kufizuara (Arsimi 
Gjithëpërfshirës) dhe të shtohen parametra shtesë për të adresuar 
nevojat e veçanta arsimore të fëmijëve me a�ësi të kufizuara. Për më 
tepër, Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë duhet të sigurojë 
që formula e arsimit komunal të jetë në përputhje me parametrat e 
formulave financiare nacionale për fëmijët me a�ësi të kufizuara dhe 
nxënësit dhe shkollat të marrin fondet e ndara në përputhje me to.

Ministria e Arsimit duhet të kërkojë mënyra për të përfshirë më shumë 
prindër dhe fëmijë në vlerësimin e teksteve të krijuara.

Rekomandime:

- Qeveria dhe komunat duhet të parashikojnë dhe alokojnë buxhe�n e 
nevojshëm për zba�min e Projektligjit për Mbrojtjen e Fëmijëve, pas 
mira�mit të �j, me qëllim që të ketë ndikim në mbrojtjen e fëmijëve.

 ¹⁰Qëndrimi i KOMF për përfshirjen e fëmijëve në arsimin parafillor  2014, KOMF 
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- Financimi i qëndrueshëm i shërbimeve sociale duhet të sigurohet 
nëpërmjet krijimit të gran�t specifik për shërbimet sociale, që do të 
kishte ndikim të drejtpërdrejtë në zba�min e Projektligjit për Mbrojtjen 
e Fëmijëve pas mira�mit të �j.

- Kosova duhet të krijojë mekanizma të pavarur monitorimi dhe 
inspek�mi për të shqyrtuar cilësinë e ofrimit të shërbimeve sociale për 
fëmijët dhe për të administruar licencimin. Inspek�mi duhet të 
shqyrtojë si shërbimet private ashtu edhe ato publike.

- Kosova duhet të sigurojë procese transparente dhe të qasshme për të 
angazhuar në mënyrë efek�ve këndvështrimin e qytetarëve dhe 
sidomos të fëmijëve në procesin e buxhe�mit dhe rritjen e 
transparences.

- Hulum�mi dhe grumbullimi i të dhënave duhet të jenë prioritet për të 
përcaktuar prevalencën e çështjeve të ndryshme në Kosovë.

- Kosova duhet të përcaktojë shërbime të reja për fëmijët e përfshirë në 
punë të rënda, bazuar në vendndodhjen dhe prevalencën e nevojave. 
Shërbime të �lla duhet të përfshijnë shërbimet e rehabili�mit dhe 
riintegrimit (duke siguruar mbështetje sociale, eduka�ve dhe 
psikologjike për fëmijët dhe prindërit) dhe ekipet mobile për qasje 
proak�ve ndaj fëmijëve të përfshirë në punë të rënda.

- Kosova duhet të investojë në programe parandaluese për prindërit, 
profesionistët dhe fëmijët, në disiplinën pozi�ve të prindërimit.

- Kosova duhet të sponsorizojë shërbimet e rehabili�mit dhe 
riintegrimit të fëmijëve vik�ma të dhunës, neglizhimit, abuzimit dhe 
trafikimit dhe fëmijëve me a�ësi të kufizuara.

- Strehimi familjar duhet të shtrihet në të gjitha komunat për të 
plotësuar nevojat e fëmijëve pa kujdes prindëror.

- Kosova duhet të hartojë sta�s�ka të sakta për fëmijët me a�ësi të 
kufizuara, në mënyrë që të ketë programe konkrete për planifikim dhe 
ndërhyrje.

- Sherbimet cilësore shëndetësore dhe pajisjet ndihmese duhet të 
sigurohen për fëmijët me a�ësi të kufizuara.

- Ligji për Sigurimet Shëndetësore duhet të zbatohet dhe duhet të 
krijohet fondi i sigurimeve shëndetësore.
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- Ministria e Shëndetësisë duhet të ndërmarrë veprime për një furnizim 
afatgjatë dhe të qëndrueshëm të barnave, aneste�këve, infuzioneve 
dhe materialeve të tjera shpenzuese në QKUK, për të garantuar që 
barnat esenciale nuk do të mungojnë asnjëherë.

- MASHT dhe komunat duhet të krijojnë kushte infrastrukturore aty ku 
nuk ka infrastrukturë, për të krijuar mundësi për përfshirjen e të gjithë 
fëmijëve në arsimin parashkollor dhe parafillor.

- Duhet të rishikohet formula e financimit (gran� specifik për arsim), 
sidomos pjesa për arsimin e fëmijëve me a�ësi të kufizuara (arsimi 
gjithëpërfshirës) dhe të shtohen parametra shtesë për të adresuar 
nevojat e veçanta arsimore të fëmijëve me a�ësi të kufizuara.
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KOSOVO

On the rights of the child

Dra� Law on Child Protec�on has been approved by the Government in 
2016 with very low budget.  KOMF, UNICEF, European Union Office in 
Kosovo and OIK submi�ed sugges�ons/recommenda�ons to 
Parliamentary Commission on Human Rights, Gender Equality, Missing 
Persons and Pe��ons regarding this Dra� law, with a focus in 
establishment of the specific grant for social services. Government and 
municipali�es need to foresee and allocate the necessary budget for 
the implementa�on of the Dra� Law on Child Protec�on, a�er its 
approval, in order to have an impact on the protec�on of children. A 
sustainable funding of the social services needs to be ensured through 
the crea�on of specific grant for social services; which would have a 
direct impact on the implementa�on of the Dra� Law on Protec�on of 
Children a�er its approval. Because Kosovo's system of services and 
case management is highly defined, the inadequacy of resources and 
budget has become the main obstacle to child protec�on.¹¹ 

CSOs and CBOs working the field of children's rights should be 
supported by the government and different donors on building their 
Organiza�on Capacity and promo�ng children's rights at community 
level.    

Accountability for decision making in child protec�on remains limited. It 
is recommended to create consistent, independent monitoring and 
inspec�on mechanisms to review the quality of social service provision 
for children and administer licensing. Inspec�on should review both 
private and public sector services.¹²

There is lack of transparent and accessible tools to effec�vely engage 
the ci�zens' and especially children's view in the budge�ng process, 
increase transparency and raise funds to allocate to children's 

¹¹Child Protec�on Index 2016, KOMF
¹²Child Protec�on Index 2016, KOMF
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programmes. The level of transparency can be measured through the 
extent to which children and relevant stakeholders consulted when the 
budgetary alloca�ons. However, in general the children's opinion is 
rarely taken into considera�on as there are no effec�ve and sustainable 
mechanisms to incorporate it beyond discussions.¹³

Research and data collec�on should be priori�sed to determine the 
prevalence of different issues in Kosovo. This data should include the 
number of children with disability, children engaged in hazardous 
labours, children who are vic�ms of violence and children abusing drugs 
etc. Such data should be disaggregated by age, gender, types of 
disability and municipality.¹⁴

Child labour con�nues to be concern, 10.7 percent of children in Kosovo 
are involved in work while 6.8 percent of children are working in 
hazardous condi�ons (source: Agency of Sta�s�cs of Kosovo). Children 
involved in hazardous labour are completely visible, but the system 
does not provide services and protec�on. There is limited capacity to 
iden�fy and report situa�ons of child labour. Centres for Social Work are 
limited in staff and resources, making them unable to iden�fy cases of 
children involved in hazardous work. The Labour Inspectorate is not 
scaled to all municipali�es and is limited in staff and �me. Self-repor�ng 
and peer-repor�ng is also limited. The Local Commi�ees for the 
Preven�on and Elimina�on of Child Labour should determine locally 
relevant iden�fica�on and repor�ng mechanisms aimed at increasing 
iden�fica�on. There are no specific services to address children working 
on the street. Such services could include rehabilita�on and 
reintegra�on services (providing social, educa�onal and psychological 
support to children and parents) and mobile teams for proac�ve 
outreach to children on the street. It is recommended that Kosovo 
defines new services based on loca�on and prevalence of needs. 
Municipali�es should func�onalise a comprehensive child protec�on 
system to address the urgent needs for assistance, to address viola�ons 
and offer protec�on for each case involved in hazardous labour. Kosovo 
does not maintain a database on reports of children who are vic�ms of 
child labour. Going forward, it is recommended that Kosovo establish 

 ¹³Budget Analysis for Children in the municipali�es  of Prish�na and Peja 2015, Save the Children
 ¹⁴Child Protec�on Index 2016, KOMF
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ongoing data gathering and research mechanisms in order to generate 
stronger informa�on on the prevalence of child labour.¹⁵

Children vic�ms of physical and psychological violence - 61.4 percent of 
children up to the age of 14 declared they had been vic�ms of physical 
and psychological violence in their families (source: Agency of Sta�s�cs 
of Kosovo). Kosovo should invest on preven�on programs for parents, 
professionals and children on the posi�ve discipline of children. 

Kosovo's ac�ons to prevent all forms of violence against children are 
more evident in its law and policy and coordina�on protocols. While 
Kosovo's capacity is limited, its work to build appropriate violence 
preven�on services is low, accountability to beneficiaries, families and 
other stakeholders is low. There is a wide discrepancy between 
legisla�on and its capacity.

Kosovo has made compulsory for all officials and professionals with the 
duty to care for children – in the sectors of health, educa�on and jus�ce 
- to report allega�ons of violence to the appropriate Centre for Social 
Work or police authori�es. Despite this effort, referrals from these 
ins�tu�ons remain low, especially in cases of violence in schools. It is 
recommended that Kosovo introduce trainings and awareness ac�ons 
to remind officials and professionals of their duty of care to report 
situa�ons of alleged violence against children.

About children self-report there is a need to provide children with more 
accessible venues for self-repor�ng. It is recommended crea�on of a 
hotline free-of-charge line accessible to children. The new line should 
be staffed with experts that are able to support, counsel and serve this 
vulnerable group, and it should be promoted through awareness 
campaigns directed specifically at children.¹⁶

Shelters which are providing shelter and rehabilita�on services for 
children being vic�ms of violence and trafficking that are part of the 
non-governmental sector (contracted by the Ministry of Labour and 
Social Welfare) are facing existen�al insecurity and a lack of financial 
sustainability that risks the provision of such services. Kosovo does not 
fully sponsor rehabilita�on and re integra�on services for children 

¹⁵ Child Protec�on Index 2016, KOMF
¹⁶ Child Protec�on Index 2016, KOMF
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vic�ms of violence and abuse and thus there is a reliance on foreign aid 
to bridge the gap. During 2017 the only shelter in Kosovo for children 
vic�ms of abuse and neglect, was closed for one month (February), due 
to the lack of funds. 

Foster care for children without parental care is not extended in all 
municipali�es and does not meet the requirements for fostering of 
children without parental care. The total number of foster care families 
is 43. Foster care must be extended in all the municipali�es to meet the 
needs of children without parental care. There is no categoriza�on of 
payments for foster care based on the needs of children. There is a need 
to make a reform for the foster care scheme to categorize the amounts 
of payment for foster families based on the age, categories and needs of 
the children.

Minors in Correc�onal Centre - The main difficul�es no�ced during 
2016 in correc�onar center for miniors were: Prac�ce of imposi�on of 
measures over measures in contradic�on with the legisla�on in force; 
Use of violence as a mean of discipline by the correc�onal staff at CCL, 
which is a flagrant viola�on of minors' rights and sanc�oned by the 
criminal code in force. The minors with educa�onal measures were 
keept in a closed type ins�tu�on which is a viola�on of minors' basic 
rights and in contradic�on to the Juvenile Jus�ce Code; Many difficul�es 
in the progress of educa�onal system; Lack of teachers and educa�onal 
programs; Placement of female minors in the same unit with female 
adults which not only affects the rehabilita�on of minors but it can also 
lead to regression and deteriora�on of their state since placement in 
the same unit with female adults is totally out of the physical, cogni�ve 
and psychological development context of minors; Lack of sufficient 
professional staff which would work with minors.¹⁷

Considering circumstances in which educa�onal measures are 
implemented at correc�onal center, the correc�onal center does not 
fulfill the precondi�ons to achieve the aim for which it was established, 
respec�vely rehabilita�on and reintegra�on of minors with measures 
and sentences, moreover it breaches basic rights of minors. Considering 
that the new correc�onal center is near its func�onaliza�on, a number 
of the current system defects can be eliminated.

 ¹⁷Monitoring report on the execu�on of measures and sentences for minors at the Correc�onal 
Center 2016, KOMF
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On the integra�on of persons with disabili�es

Children with disabili�es in Kosovo live in difficult situa�on and do not 
enjoy their rights to educa�on, health and social welfare. Kosovo needs 
to come up with accurate sta�s�cs of children with disabili�es, in order 
to have concrete planning and interven�on programs. Quality health 
services and auxiliary equipment must be provided for children with 
disabili�es. In the area of social protec�on the Law No. 03/L-022 on 
Material Support for Families with Children with Permanent Disability, 
does not guarantee comprehensive protec�on. This scheme is 
considered to be discriminatory for children with disabili�es, as it 
recognizes the en�tlement to material compensa�on only for children 
who have permanent disabili�es and excludes the other children with 
par�al disabili�es. In addi�on, the monthly financial support of €100 
provided by this law results to be insufficient. This law should be 
amended and it should provide comprehensive protec�on, including 
children with par�al disabili�es.¹⁸ 

There is limi�ed informa�on for parents of children with disabili�es. 
Educa�on of children with disabili�es s�ll mainly depends on 
capabili�es, skills and knowledge of parents, who face numerous 
challenges and limita�ons in the system. Parents lack informa�on and 
specific guidance on what they can do to ensure the full development 
poten�al of their child. Support and assistance to parents and outreach 
to vulnerable and marginalized groups are weak, fragmented and 
mostly limited to civil society ini�a�ves. With no adequate and 
appropriate local services, many families feel incapable of suppor�ng 
their children's psychosocial development, physical rehabilita�on at 
home and inclusion in schools and community life.

Civil society and interna�onal donors have partnered to provide day 
care rehabilita�on centres in some municipali�es. The establishment of 
day care centres is a fundamental need for treatment, rehabilita�on 
and reintegra�on of children with disability. A por�on of the funding 
needed to sustain these services comes from na�onal and municipal 
budgets. Three day care centers for children with disabili�es have been 
closed in 2016 in three municipali�es in Kosovo due the lack of funds. It 

 ¹⁸Is tax-payers' money reaching the children in need? Brief budget analysis on social protec�on 
policies for children in Kosovo 2015, KOMF
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is recommended that these services are scaled in the municipali�es 
lacking them and that public funding contribu�ons are increased where 
services are currently in opera�on. Transporta�on can be a significant 
challenge to families and children with disability, making reliable travel 
to another municipal district for rehabilita�on service difficult if not 
impossible. In order for children with disability to enjoy a full and decent 
life, access to specialists such as child psychiatrists, psychologists, 
speech therapists, physical therapists and play therapists is essen�al. 
Municipali�es, according to their legal mandate, must develop social 
services based in the community for children with disability.¹⁹
By law, schools are inclusive venues of educa�on, but teachers do not 
yet have the requisite training and resources to consistently include 
children with disability. It is recommended that the supply of trained 
and qualified specialists within educa�on is increased with the aim of 
effec�vely integra�ng children with disability into the school system. 
There is already a Master program on Inclusive Educa�on within the 
University, Faculty of Educa�on. More trainings should be made 
available to familiarize the teaching staff on the importance of using the 
Inclusive Educa�on methodologies in designing and delivering lessons.
The systems to iden�fy children with disabili�es and their individual 
educa�on needs is underdeveloped and there is a high number of 
children with disabili�es and special needs not iden�fied before 
a�ending primary school, as only cases with severe disability are 
iden�fied (since 2009, only 3000 cases). 

Early iden�fica�on of a disability is one of the key pillars to ensure 
inclusion of children with disabili�es in the society. Early iden�fica�on 
of learning disabili�es can pave the way for children with to get the 
necessary support they need to fully par�cipate in society and be 
empowered to reach their poten�al. Currently in and near Pris�na, the 
iden�fica�on of disabili�es happens a�er birth (only for those born in 
the capital Pris�na hospital/department of neonatology), by 
paediatricians or through vaccina�on programs. The number of 
children with uniden�fied disabili�es, especially in rural areas, is very 
high. Knowing the early warning signs that put young children at risk for 
learning disabili�es and understanding normal developmental 
milestones is cri�cal for early diagnosis and interven�on – there is a 

 ¹⁹Child Protec�on Index 2016, KOMF
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clear need for a unified mechanism/service to provide early diagnosis 
and interven�on in Kosovo. 

The Ministry of Educa�on, Science and Technology has through an 
Administra�ve Instruc�on established the Evalua�on Teams at 
municipal level, composed of professionals from the fields of educa�on, 
health and social welfare, with the similar role of early iden�fica�on and 
evalua�on of children with disabili�es to be enrolled into formal 
educa�on. Nonetheless, the Evalua�on Teams are not ac�ve in all the 
municipali�es and professionals involved in these teams need to build 
their professional capaci�es to properly evaluate children with 
disabili�es. 

Strengthening the already established 28 Evalua�on Teams in 
municipali�es for iden�fica�on of pedagogical needs of children with 
disabili�es is crucial for early a�endance in regular school system. Tools 
to evaluate CWD are very much needed a Physical barriers to inclusion 
are also significant. There are public ins�tu�ons, including schools, 
courts and CSWs that do not have the necessary li�s, ramps and 
auxiliary equipment that would facilitate use by all children with 
disability.

On social protec�on

The alloca�on of funding for social services has not been implemented 
yet. In the absence of a sustainable mechanism to finance social 
services the issue becomes a cri�cal existen�al problem for the smooth 
func�oning of the Centers for Social Work and furthermore, it 
endangers the provision of universal social services that are guaranteed 
by the legisla�on in force and the minimal standards of social services. 
To ensure a sustainable and fair financing of social services in Kosovo it is 
considered that the best solu�on is through amending the Law No. 
03/L-049 on Law on Local Government Finance and establishment of a 
specific grant for social services. 

Social Assistance Scheme has been increased for 25% in 2015. Yet social 
assistance scheme in Kosovo is not well adapted to contribute to the 
allevia�on of poverty in general and in allevia�ng child poverty in 
par�cular. The average monthly social assistance of €75 is too small to 
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secure basic living condi�ons as food and clothing for a family. Criteria 
(i) in Category ii, Ar�cle 4, which determines that a family should have at 
least one child under the age of 5 is discriminatory and absolutely 
unacceptable by all stakeholders involved in the scheme, and by the 
beneficiaries too. According to these criteria, poor families that do not 
have any children under the age of 5 are placed in an unfavorable 
posi�on, and this criterion excludes families that have received social 
families un�l the child turned five, exactly about the �me when the child 
should go to school and consequently, the poor family will incur more 
expenses. It is recommended to con�nue the increase of the budget for 
the Social Assistance Scheme, therefore increasing the monthly social 
assistance benefit to provide welfare and meet the nutri�onal needs 
and at the same �me to abolish Criteria (i) in Category ii, Ar�cle 4, which 
determines that the family should have at least one child under the age 
of 5.

On public health policy

The law on health insurance needs to be implemented and the health 
insurance fund needs to be set up. There was a lack of medicines, 
anaesthe�cs, infusions and other materials at the Kosovo University 
Clinical Centre - KUCC, especially lack of medicine at the Paediatric, 
Intensive Paediatric and Haematology Unit, where the lack of therapy 
needed for children might bring catastrophic consequences even fatal 
for the children and their health. Ministry of Health needs to undertake 
ac�ons for a long term and sustainable provision of medicine, 
anaesthe�cs, infusions and other materials used at KUCC, to guarantee 
that this essen�al medicine will never lack.

Ministry of Health needs to establish a sustainable fund and increase 
the budget for treatment abroad of children suffering from leukemia, 
un�l the Health Insurance Fund is applied and na�onal capaci�es are 
developed for trea�ng leukemia.

Current Primary Health Centres (PHC) ins�tu�onal arrangements do 
not support the delivery of pa�ent-centred services. As is the case in 
many countries, the delivery of health services in Kosovo appears to 
priori�se the needs of the professionals over the needs of the 
beneficiaries. 
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Pa�ents are not always clear about their rights and about their 
en�tlements to receive par�cular services in a par�cular place and 
pa�ents appear to lack the knowledge to evaluate quality and the 
confidence to express dissa�sfac�on. Many individuals who require 
health care, especially for certain serious illnesses, obtain it outside of 
Kosovo.

Services provided at Primary Health Centres level are not focused on 
mee�ng the needs of vulnerable groups and there is limited experience 
on how to promote social inclusion as well as ensuring access to basic 
services for poor and vulnerable groups. Access is constrained by 
financial barriers but other important barriers such as percep�ons 
about the quality of care and lack of trust in health sector staff, low 
health literacy, poor staff a�tudes, and discrimina�on also need to be 
addressed. Few outreach services are provided for those who are 
unable to a�end health facili�es.

One of the complaints inves�gated ex-officio in the area of health deals 
with the issue of the blind of a number of children born premature in the 
Neonatology Clinic, due to the failure to respect medical protocols upon 
their treatment, based on an ar�cle of the daily newspaper “Zëri”. 
Considering the seriousness and the importance of this issue, namely 
informa�on suppor�ng the reasonable suspicion that the blinding of 
children could have been as a result of the inac�on of competent health 
ins�tu�ons. Now there are inves�ga�ons being conducted in the 
relevant public prosecu�on office regarding this issue.

On educa�on

Despite a general understanding and apprecia�on of the importance of 
early development during childhood by na�onal ins�tu�ons, municipal 
public services targe�ng early childhood are quite limited and very 
o�en sectoral oriented. 

As a consequence of the scarcity of public services for early childhood 
Kosovo con�nue to have the lowest a�endance rate in Europe and the 
quality provided in the few public Preschool Ins�tu�ons is affected by a 
medical and caring approach that seriously limit the provision of a 
holis�c service and therefore a coherent networking between 
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ins�tu�ons targe�ng early childhood. In addi�on to this, the competent 
Ministries allocate very limited financial resources to develop and 
increase services and there is no coordina�on among them. Moreover, 
there are no clear criteria in budget alloca�on procedures allowing a 
transparent use of resources for preschools at central down to the local 
level. As the Kosovo s�ll faces difficul�es in reaching the most 
marginalized and children (RAE and poor) age 0-5 in the preschool 
system, other alterna�ve models such at community level should be 
strengthened to support parents to up bring their children MEST and 
municipali�es has to create infrastructural condi�ons where there is no 
infrastructure, in order to create the opportunity for inclusion of all 
children in the pre-school and pre-primary educa�on in the 
municipali�es. Legisla�on and all legal frameworks in the field of pre-
primary educa�on, including the strategic documents such as the 
Curriculum Framework, Core Curriculum, Development and Learning 
Standards in early childhood 0-6 years, etc., to be supported financially 
and with human resources for an effec�ve implementa�on in those 
parts that relate to pre- primary educa�on.²⁰  

The financing formula (specific grant for educa�on), especially the part 
for educa�on of children with disabili�es (Inclusive Educa�on), needs to 
be reviewed and addi�onal parameters should be added to address the 
special educa�onal needs of children with disabili�es. Moreover, the 
Ministry of Educa�on, Science and Technology needs to ensure that 
municipal educa�on formulas are in line with na�onal financial formula 
parameters for children with disabili�es and students and schools 
receive the funds allocated accordingly.
Ministry of Educa�on should seek ways to include more parents and 
children in evalua�on of created textbooks (levels of difficulty and 
other).

Recomanda�ons: 

- Government and municipali�es need to foresee and allocate the 
necessary budget for the implementa�on of the Dra� Law on Child 
Protec�on, a�er its approval, in order to have an impact on the 
protec�on of children. 

²⁰KOMF's posi�on on the involvement of children in pre-primary educa�on  2014, KOMF 
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- A sustainable funding of the social services needs to be ensured 
through the crea�on of specific grant for social services; which would 
have a direct impact on the implementa�on of the Dra� Law on 
Protec�on of Children a�er its approval. 

- Kosovo has to create consistent, independent monitoring and 
inspec�on mechanisms to review the quality of social service provision 
for children and administer licensing. Inspec�on should review both 
private and public sector services

- Kosovo has to ensure transparent and accessible tools to effec�vely 
engage the ci�zens' and especially children's view in the budge�ng 
process, increase transparency and raise funds to allocate to children's 
programmes;

- Research and data collec�on should be priori�sed to determine the 
prevalence of different issues in Kosovo;

- Kosovo should define new services for children involved in child labour, 
based on loca�on and prevalence of needs. Such services could include 
rehabilita�on and reintegra�on services (providing social, educa�onal 
and psychological support to children and parents) and mobile teams 
for proac�ve outreach to children involved in child labour;

- Kosovo should invest on preven�on programs for parents, 
professionals and children on the posi�ve discipline of children;

- Kosovo must sponsor rehabilita�on and re integra�on services for 
children vic�ms of violence, neglect, abuse and trafficking;

- Foster care must be extended in all the municipali�es to meet the 
needs of children without parental care;

- Kosovo needs to come up with accurate sta�s�cs of children with 
disabili�es, in order to have concrete planning and interven�on 
programs;

- Quality health services and auxiliary equipment must be provided for 
children with disabili�es;

- Law No. 03/L-022 on Material Support for Families with Children with 
Permanent Disability should be amended and it should provide 
comprehensive protec�on, including children with par�al disabili�es;

- The law on health insurance needs to be implemented and the health 
insurance fund needs to be set up;
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- Ministry of Health needs to undertake ac�ons for a long term and 
sustainable provision of medicine, anaesthe�cs, infusions and other 
materials used at KUCC, to guarantee that this essen�al medicine will 
never lack;

- MEST and municipali�es has to create infrastructural condi�ons where 
there is no infrastructure, in order to create the opportunity for 
inclusion of all children in the pre-school and pre-primary educa�on in 
the municipali�es;

- The financing formula (specific grant for educa�on), especially the part 
for educa�on of children with disabili�es (Inclusive Educa�on), needs to 
be reviewed and addi�onal parameters should be added to address the 
special educa�onal needs of children with disabili�es.
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SRBIJA

Prava deteta u ekspozeu premijera

Nakon što su prevremeni parlamentarni izbori održani u aprilu 2016. 
godine, nova Vlada Republike Srbije formirana je u avgustu. Zahvaljujući 
zagovaračkim naporima organizacija civilnog društva, predsednik Vlade 
je prihva�o da u svom ekspozeu prava deteta prepozna kao posebnu 
oblast u radu nove Vlade.²¹ U Program rada Vlade Republike Srbije prava 
deteta su izdvojena kao posebna oblast u radu nove Vlade u okviru 
celine koja se odnosi na ljudska prava, brigu o stanovništvu i socijalnu 
odgovornost.²² Ovo je predstavljalo značajan iskorak u promociji prava 
deteta u Srbiji budući da u ekspozeu nijednog premijera nakon 2000. 
godine prava deteta nisu bila prepoznata kao prioritet u radu Vlade. 
Ipak, uprkos ovom u praksi do sada nisu zabeleženi veći rezulta� u 
pogledu ostvarivanja prava deteta.

Okvir za zaš�tu prava deteta

Sistem dečije zaš�te u Srbiji funkcioniše bez odgovarajućeg 
ins�tucionalnog i norma�vnog okvira. Kao prvo, uprkos preporukama 
Komiteta UN za prava deteta iz 2008. godine, pravni sistem Srbije i dalje 
ne sadrži pravnu definiciju pojma "dete". Osim toga, Vlada Republike 
Srbije do sada nije pokazala nameru da donese Zakon o pravima deteta, 
iako joj je Komitet preporučio da i to učini.²³

 ²¹U očekivanju formiranje nove Vlade, Mreža organizacija za decu Srbije (MODS) odlučila je da se 
obra� premijeru i pozove ga da oblast prava deteta uključi u svoj ekpoze. MODS je premijeru 
dostavio dokument pod nazivom "prilog za izradu ekspozea" u kome je izrazio očekivanje da će 
oblast prava deteta zauze� visoko mesto među priorite�ma nove Vlade i ukazao na konkretne 
mere koje bi Vlada trebalo da sprovede u cilju poboljšanja položaja dece u Srbiji. Nakon intenzivne 
kampanje javnog zagovaranje, premijer je odlučio da prihva� predlog MODS-a i u svoj ekpoze 
uključi pitanja dečijih prava.

 ²²Premijer je u ekpozeu naveo da će u oblas� dečije zaš�te priorite� Vlade, između ostalog, bi�: 
unapređenje socijalne zaš�te transformacijom ustanova i ulaganjem u usluge podrške u zajednici i 
uvođenjem socijalno-zdravstvenih usluga, donošenje Zakona o suzbijanju porodičnog nasilja, 
donošenje Zakona o finansijskoj podršci porodicama sa decom, uvođenje posebnih programa 
podrške za pohađanje predškolskih i školskih ustanova, deins�tucionalizacija i razvoj srodničkog 
smeštaja, srodničkog hraniteljstva i hraniteljstva za decu sa invaliditetom. 
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Srbija i dalje ne poseduje osnovne strateške dokumente u oblas� dečije 
zaš�te, ni� razvijene mehanizme koordinacije. Nacionalni plan akcije za 
decu, koji je predstavljao okvir državne poli�ke za decu, prestao je da 
važi 2015. godine ali do sada nije započela izrada novog. Kao posledica 
toga, sistem dečije zaš�te u Srbiji nema jasan fokus i prioritete.

Savet za prava deteta je i dalje neak�van. Vlada Republike Srbije nije 
uložila napor da se unapredi rad Saveta, iako je reč o obavezi koja je 
predviđena Akcionim planom za Poglavlje 23.²⁴ Novi saziv Saveta za 
prava deteta obrazovan je rešenjem Vlade iz novembra 2016. godine. 
Među�m, Savet se sastao samo jednom od tada i to u decembru 2016. 
godine i to kako bi usvojio odgovore na listu pitanja koja je dostavio 
Komiteta UN za prava deteta. Iako je bilo najavljeno da će se Savet 
sasta� u dogledno vreme kako bi razmatrao Nacrt zakona o zaš�tniku 
prava deteta, ostaje nepoznato kada će sledeća sednica Saveta bi� 
održana. Sa druge strane, izgleda verovatnije da će Savet nastavi� da 
funkcioniše samo sporadično, iako bi trebalo da postane glavni 
mehanizam koordinacije sa suš�nskim ovlašćenjima u oblas� prava 
deteta. Ipak, uprkos svemu tome Vlada Republike Srbije je u Izveštaju o 
sprovođenju AP za PG 23 podnetom Evropskoj komisiji ustvrdila da su 
obaveze koje ima u  pogledu formiranja i funkcionisanja Saveta za prava 
deteta uspešno realizovane.

Zaš�ta dece od nasilja

Nasilje nad i među decom i dalje predstavlja ozbiljan problem. 
Nacionalna strategija za prevenciju i zaš�tu dece od nasilja je istekla 
2015. godine, ali do sada nisu preduze� koraci ka proceni rezultata koji 
su pos�gnu� kroz njenu implementaciju ni� ka razvoju nove. Osim 

 ²³U zaključnim zapažanjima iz februara 2017. godine Komitet za prava deteta je ponovio svoju 
zabrinutost zbog neadekvatne usklađenos� nacionalnog zakonodavstva sa odredbama Konvencije 
UN za prava deteta. Komitet je takođe ponovio svoj stav da Srbija treba da usvoji sveobuhvatnu 
Zakon o pravima deteta koji bi, između ostalog, pružio i zakonsku definiciju pojma deteta u skladu 
sa članom 1. Konvencije.

 ²⁴Na osnovu preporuka Evropske komisije iz Izveštaja o skriningu za Poglavlje 23, u Akcionom planu 
za Poglavlje 23 definisana je sledeća ak�vnost: “Unapređivanje rada Saveta za prava deteta i 
osigura� njegovu ulogu u praćenju efekata reformi, daljem oblikovanju poli�ka, kao i kroz 
obezbeđivanje adekvatnih resursa za sprovođenje efikasnog nadzora i praćenje primene akcionih 
planova i strategija u oblas� prava deteta”.
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razvoja novog nacionalnog strateškog okvira za zaš�tu dece od nasilja, 
bilo bi neophodno osnaži� mehanizme za prevenciju i zaš�tu od nasilja i 
na lokalnom nivou. Lokalna međusektorska saradnja na zaš�� dece od 
nasilja nije dovoljno efek�vna i potrebno ju je dodatno unapredi�. Za to 
će, među�m, bi� neophodna podrška nacionalnih ins�tucija.

Specifična pitanja

Kada je reč o pojedinim specifičnim pitanjima, značajan problem 
predstavlja pristup kvalitetnom obrazovanju, naročito u vezi sa niskom 
pokrivenošću programa predškolskog učenja, za decu iz osetljivih grupa 
(kao što su deca iz romskih zajednica, dece koja žive u siromaštvu, deca 
uključena u život i rad na ulici i deca sa smetnjama u razvoju, i to 
posebno ona koja su smeštene u ustanove). S druge strane, za iste grupe 
dece karakteris�čne su i visoke stope ranog napuštanja škole. U svetlu 
ovih navoda postaje jasno je da je za decu iz osetljivih grupa neophodno 
poboljša� pristup uslugama podrške kako bi ona ravnopravno sa 
ostalom decom mogla da ostvaruju svoje pravo na obrazovanje.

Procenat dece u riziku od siromaštva je među najvišim u Evropi (oko 30 
odsto). S druge strane, u�caj postojećeg sistema socijalnih transfera na 
smanjenje siromaštva dece se pokazao kao nedovoljan. Ipak, Vlada 
Republike Srbije i dalje odlaže usvajanje novog Zakona o socijalnoj zaš�� 
i Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom. U cilju sprečavanja 
socijalne isključenos� velikih grupa dece, neophodno je da se poveća 
obuhvat porodica koje su u riziku od siromaštva i kojima je, stoga, 
potrebna finansijska podrška. S druge strane, treba uze� u obzir da je 
trenutna visina novčanih davanja nedovoljna kako bi se pokrile osnovne 
potrebe. Stoga je važno da se, u isto vreme, poboljša i adekvatnost 
dečijeg dodatka i drugih oblika novčanih davanja u cilju zaš�te 
siromašnih porodica sa decom.

Broj dece u rezidencijalnim ustanovama se stalno smanjuje. Skoro 90 
odsto dece bez roditeljskog staranja su smeštena u oblicima porodičnog 
smeštaja. Među�m, kada je reč o deci sa smetnjama u razvoju njihov 
udeo u ukupnom broju dece je značajno visok (oko 55 odsto). Drugi 
problemi u vezi sa rezidencijalnim zbrinjavanjem se odnose se na 
ins�tucionalizaciju dece mlađe od 3 godine, koje se nastavlja uprkos 
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zakonskoj zabrani, kao i na broj dece u ustanovama, koji prevazilazi 
zakonski limit od pedesetoro dece po ustanovi. Osim toga, rizik od 
razdvajanje porodice i ins�tucionalizacije je i dalje posebno visok za 
decu iz osetljivih grupa, kao što su romska deca i deca sa smetnjama u 
razvoju.

Pružanje usluga u zajednici na lokalnom nivou i dalje ostaje ključna 
komponenta u prevenciji razdvajanja porodice i ins�tucionalizacije. 
Zbog toga je neophodno da se nastavi sa razvojem odgovarajućih usluga 
u zajednici i povećavanjem njihove dostupnos�. Fokus treba da bude na 
podršci biološkim porodicama u riziku od izdvajanja dece, kao što su 
porodice sa decom sa smetnjama u razvoju. Među�m, glavni izazov 
predstavlja pos�zanje održivost �h usluga u manje razvijenim 
opš�nama, što verovatno neće bi� moguće bez podrške donatora. Osim 
toga, prioritet bi trebalo da bude na intenziviranju napora usmerenih ka 
razvoju porodičnog smeštaja za decu sa smetnjama u razvoju bez 
roditeljskog staranja.
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SERBIA
Child rights in the prime minister's keynote speech 

A�er the early parliamentary elec�ons took place in April 2016, the new 
Serbian Cabinet was formed in August. By virtue of advocacy efforts of 
CSOs, Serbian Prime Minister decided to include the rights of the child 
as a dis�nct policy field of the new Cabinet in his Keynote Speech.²⁵ In 
the Work Program of the Government of the Republic of Serbia 
children's rights were singled out as a special area of work of the new 
Government within the sec�on rela�ng to human rights, popula�on 
planning and social responsibility.²⁶ This represented a landmark 
achievement for child rights protec�on in Serbia as no other 
Government since 2000 demonstrated readiness to acknowledge child 
rights protec�on as one of its priori�es. Nevertheless, in spite of this 
breakthrough there were no major results in child rights protec�on on 
the ground ever since then.

Lack of framework for child rights protec�on

Serbia's system for child rights protec�on is s�ll without appropriate 
ins�tu�onal and norma�ve framework. First and foremost, despite of 
the recommenda�on of the UN Commi�ee on the Rights of the Child 
publicized back in 2008, Serbia's legal system s�ll does not contain the 
legal defini�on of the term “child”. Furthermore, Serbian Government 
has not so far indicated any inten�on to enact a Law on Child Rights, 
although it was advised to do so.²⁷ 

 ²⁵An�cipa�ng the forma�on of the new Government, the Network of Organiza�ons for Children of 
Serbia (MODS) decided to address the Prime Minister regarding the child rights protec�on issues. 
MODS sent to the Prime Minister a document en�tled “an appendix to exposé” which purpose was 
to express the expecta�on that the area of children's rights would rank high among priori�es of the 
new Cabinet and to list specific measures that the Government was supposed to implement in 
order to improve the posi�on of children in Serbia. A�er the intensive advocacy effort, the Prime 
Minister decided to endorse the proposal of MODS in his Keynote Speech delivered in the 
Parliament.

²⁶The document envisioned that the priori�es of the new Government regarding child rights 
would, inter alia, include: the improvement of social protec�on system through transforma�on of 
social care ins�tu�ons and investment in community-based services, including the integra�on of 
health and social services; adop�on of the Law on Comba�ng Domes�c Violence; adop�on of the 
Law on Financial Support to Families with Children; introduc�on of specific support programs for 
preschool and primary educa�on, deins�tu�onaliza�on and development of foster care, etc.
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The basic policy documents and coordina�on mechanisms are also 
missing. The Na�onal Ac�on Plan for Children, which served as na�onal 
child protec�on policy framework, expired in 2015 and not even ini�al 
steps were made towards crea�ng a new one. As a result, child 
protec�on system in Serbia lacks clear focus and priori�es. 

The Council on the Rights of the Child s�ll remains inac�ve. The 
Government of Serbia has not made an effort to improve the work of 
the Council in spite of the clear obliga�on envisaged in the Ac�on Plan 
for Chapter 23.²⁸ The Council on the Rights of the Child was re-
appointed in November 2016. However, the Council met only once 
since then. The Council gathered in December 2016 in order to adopt 
the replies to the list of issues requested by the UN Commi�ee. 
Although it was announced that the Council would meet in due �me in 
order to discuss the Dra� Law on Children's Ombudsman, it remains 
uncertain when its next session will be convened. On the contrary, it 
seems more likely that the Council will con�nue to func�on only 
sporadically, in spite of this that the Council should be upgraded into the 
principal coordina�on mechanism with a substan�ve authority in 
rela�on to the child rights issue. Nonetheless, it is of concern that this 
did not prevent the Government to ascertain in the Report submi�ed to 
the European Commission that the obliga�on regarding the Council for 
the Rights of the Child from the Ac�on Plan was successfully 
implemented.

Child violence protec�on

Violence affec�ng children s�ll remains a serious concern. The Na�onal 
Strategy for the Preven�on and Protec�on of Children from Violence 
expired in 2015 and no significant steps were made to evaluate and 

²⁷Unsurprisingly, in its report from February 2017 the Commi�ee repeated its concern from 2008 
about the inadequate harmoniza�on of legisla�on with the provision of the Conven�on for the 
Rights of the Child. The Commi�ee also restated its stance that Serbia should adopt a 
comprehensive Act on child rights which would, among other things, provide a statutory defini�on 
of the term child in line with the Ar�cle 1 of the Conven�on. 

 ²⁸According to the Ac�on Plan for Chapter 23 the Government of Serbia is expected to “improve 
the work of the Council for the Rights of the Child and ensure its role in monitoring the effects of the 
reforms and further policy making, including through adequate resources to effec�vely monitor 
and track implementa�on of the ac�on plans and strategies in the area of rights of the child”.
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asses the results and impact of its implementa�on, let alone towards 
developing the new one. Apart from developing a new na�onal 
strategic framework for protec�on of children from violence, it would 
be essen�al to strengthen the violence preven�on and response 
mechanisms at the local level. The coopera�on between sectors in 
response to cases of violence against children at the local level is 
inadequate and needs to be further developed. However, this can only 
be achieved with the support from the na�onal Government. 

Specific issues

There is a significant problem which is related to the access to quality 
educa�on, especially the low coverage of pre-school learning programs, 
to children from vulnerable groups (such as children from Roma 
communi�es, children in poverty, children involved in life and work on 
the street and children with disabili�es, par�cularly those in residen�al 
ins�tu�ons). On the other hand, the same groups of children score high 
rates of school dropout and early school leaving. In this respect, it is 
obvious that it is essen�al to enhance the availability of support 
educa�onal services to children from vulnerable groups.

The percentage of children in risk of poverty is among the highest in 
Europe (around 30%). On the other hand, the efficiency of social 
transfers in child poverty reduc�on is rather poor. Nevertheless, the 
Serbian Government procras�nates with the adop�on of the new Law 
on Social Protec�on and the Law on Financial Support to Families with 
Children. In order to prevent social exclusions of large groups of 
children, it is essen�al to increase the coverage of families who are at 
risk of poverty and, therefore, in need of financial assistance. On the 
other hand, it should be taken into account that the current amount of 
cash benefit is insufficient to cover the basic needs. It is thus important 
to, at the same �me, improve the adequacy of child allowance and 
other forms of cash benefits aimed at the protec�on of poor families 
with children.

The number of children in ins�tu�ons of residen�al care is steadily 
decreasing. Nearly 90% of children without parental care are placed in 
family based care. However, when it comes to children with disabili�es 
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their share in total number of children is considerably high (around 
55%). Other problems relate to the placement of children younger than 
3 years, which is prohibited by law, and to the number of children in 
residen�al ins�tu�ons, which surpasses the legal limit of 50 per 
ins�tu�on. Furthermore, the risk of family separa�on and 
ins�tu�onaliza�on remains par�cularly high for children from 
vulnerable groups, such as Roma children and children with disabili�es.

The provision of community-based services at the local level s�ll 
remains the crucial component in the preven�on of family separa�on 
and ins�tu�onaliza�on. It is therefore essen�al to develop appropriate 
community-based services and increase their availability. The focus 
should be on suppor�ng the biological families with risk of separa�on of 
children, such as families with children with disability. However, the 
main challenge will be to maintain the sustainability of those services in 
less developed municipality, which probably won't be possible without 
donor support. Besides, a priority should be to intensify the efforts 
towards developing family based care for children with disabili�es 
without parental care. 
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RESOURCES

European Commision
h�p://ec.europa.eu/index_en.htm

Open Club - Serbia 
h�p://www.oknis.org.rs/en

BKTF - Albania
h�ps://bk�coali�on.org/en/

Stronger Voices for Children - Bosnia and Herzegovina
h�p://en.snaznijiglaszadjecu.org/

NGO "Children First" - Montenegro 
h�p://www.djecaps.me/index.php/mne/

KOMF - Coali�on of NGOs for Child Protec�on - Kosovo
h�p://www.kom�osova.org/?lang=en

Na�onal Network for Children of Serbia 
h�p://zadecu.org/en/

Child Pact 
h�p://www.childpact.org
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